
' Nieuwe adviseur
iï Tanhet BC:

jtff een kippeboer
omuit te leggen

hoe men een
kale kip

moetvangen

1046 JAARGANG — NO.: 128 DONDERDAG 9 JUNI 1988

VANDAAG
* Kort geding ontevreden leden

Onderlinge Hulpp.3
* Nota cultureel beleid Aruba p.5
* Michels maakt zondag Oranje-

opstelling bekend p.7
* KGB-overloper onthult Sovjet-

plannen met Caribisch gebied

* P-8
Metry tevreden over reis naar
New Vork p.9

* Bonaireaanse voetbalbond
boos p.ll

FAROE METRY
...tevreden...

AMIGOE

Nieuws in vogelvlucht

..Nairobi — voor 350.000
'ttchtelingenendelokalebevolking
*0 noord- Somalië dreigteen dra-
stische situatie te ontstaan nu alle
inlandse hulpverlenersvertrok-
«üzijn wegens de hevige strijd tus-
e° de rebellen en het leger. Deze

aan zeker 1500 mensenhet le-
'ngekost,waarbij hetleger mensen

executeerde. Aldus
' %- verleners die het gebiedver-, «ten.. ÖHAKA—Debelangrijkste oppo-se- partijen van Bangladesh rie-

e&optot een algemene stakingzon-
.Uitprotest tegende invieringvan

8klam als staats- godsdienst. Men
*at ook betogentegenhetplanvan

i fesident Ershad, dat doorhetparle-
"ent werd aanvaard..SEOUL—De Zuidkoreaansepoli-
le hield vannacht bij razzia's in

' hotelsenbusstationsinSe-,"1482mensenaan.ErisöO.OOOman
*öpolitie gemobiliseerdomhetstu-

[*öten- plan te verijdelenvoor een
ï*rsnaar deplaatsPanmunjon aan
rSrens met Noordkorea, waar men
J* delegatievan Noordkoreaanse
"reentenwil ontmoeten.
j! *****MOSKOU — Een regerings- com-
mie heeft duizendenKrimtarta-
*"> dietijdensde 2eWereldoorloguit
"tt gebied werden verdreven toes-
JlUning gegeven zich weer op de
*im te vestigen. Hen wordtvolledi-
teelijkheid metandereSU-burgers
Njarandeerd.

*****k^ONN/PARIJS —Bonnwil6Afri-
Pnse landenten zuidenvan de Sa-
[sl hun schuldkwijt schelden.Het
Worn in totaal 2,2 miljard Mark.r 6 hamenzijn nogniet. genoemd.De
Wse presidentMitterand heeft de
hdere rijke industrie- landen ver-
winde plannen voorgelegd tot ver-
entingvan deschulden- lastvan de
Tmste landen. Hij stelt 3 alternatie-
'«n voor, waaronder simpele
'*ijtschelding van 1/3 deel der
Irnld.

*****MOSKOU — Voor de vieringvan
No jaar christendom is de Vati-
P&n_e staats- secretaris kardinaal
K*Baroli in Moskou aangekomen.
Pen werd verwelkomd door metro-
NietFilaret.Casaroli heeft eenper-
f?°nlijke brief voor Gorbatsjov bij
N>. Het is het hoogste Vaticaanse
K?3oek aan communistischRusland.
If Orthodoxe kerk heeft Johannes
E?ülus II nietvoor de viering geno-
pßi Filaretheefttijdensdebesloten
Pthodoxe bisschoppen- synodekri-
Pekgeleverdop Stalin enherinnerde
N het "lijdenvan dekerk onderde
Spoons- verheerlijking". Er wer-
J">Woensdagook 9 nieuwe heiligen
p*eëerdzoalseen 14eeeuwse prins

"* laat 19eeeuwse monniken.
*****

H BANGKOK — De leidervan een
:er facties van hetanti- Vietnamese
'erzet van Kampuchea, prins Siha-
j°ük, is bereid onderhandelingen
J*oté gaan over een coalitiemet de
geringinKhmom Penh.Op devor-
?'lgvan deze regering en het ver-
?ek derVietnamezen moet worden

door een internationalegesmacht van de niet- gebonden
\ Misluktditdanmoet deCIA

*">" leger van anti- Vietnamese
oprichten.

*****AMSTERDAM — De dollar sloot
?°ensdag iets hoger af. In Amster-
pHi was de slotkoers 1,9275 gulden
' ,en 1,9250 dinsdag. De handel
rt*tt» een afwachtende houding aan.
pi steegvanmorgen toteen midden-
]Vs van 1,8335 als gevolg van de
j'tspraak van de Centrale banken
J*t een verdere koers- daling onge-
est is.DeDow Jonesindex in Wall
street zat in de lift en doorbrak de
'00 punten- grens met een stijging

48,36 punten naar 2102,95.

Washington—De vs- senaat
i as niet in staatReagans veto op de

ga,>delswetongedaan te maken. MetJstemmenvoor en 37 tegen haalde
r? ennietde vereiste2_ meerderheid..e Wet omvatte oa vergeldings-

I ?aatregelen tegen landen die hun
jrekten niet openstellen voor VS-
j/'hijven en producten.Buiten deVS
yj^ien erg gelukkig over deze ont-
-BjJkkeling. InTokyowerd meteenpo-
'tief gereageerd. Overigens was in
ïïe> het Japanse handels- overschot
'?iner5,05miljarddollartegen6,42'"Hiard.

*****.Moskou — De su heeft
j°ensdag de Pakistaanse ambassa-
6ür in Moskou een formele

gegevenwegens het
genden van het Afghanistan- ak-
v^°rd. Pakistan zou steedsmeer wa-
w 8 everen aan het verzet ondanksljlt akkoord maar Islamabadverwijt

aan deRussen.

Suriname tegenover OAS:
Voorwaarden Den Haag voor
hulp van hand gewezen

WASHINGTON — Surina-
me kan niet akkoord gaan
met de nieuwe voorwaarden
die Nederland wil verbinden
aan dehervattingvan deont-
wikkelings-hulp.Zozei de Su-
rinaamse minister van Bui-
tenlandse zaken Sedoc tij-
densde plenaire vergadering
van de Organisatie van Ame-
rikaanse Staten(OAS).

De Nederlandse plannen zijn
in strijd met de oorspronkelijke
inhoud van het verdrag. Neder-
land moet zich aan zijn ver-
plichtingen houden. "Het ver-
dragmoet gereactiveerd worden
zoals hetis", aldus Sedoc. Neder-
land is er voorstander van de
hulp aan Suriname te internati-

onaliseren door het Internatio-
naal Monetair Fonds en de We-
reldbank erbij te betrekken.

Minister Sedoc bestempelde
de Nederlandse plannen als een
inbreukop de souvereiniteit van
Suriname. "Mijn regering wijst
iedere poging van de hand on-
mijnland een politiek ofontwik-
kelings- model op te leggen", be-
toogde Sedoc. Hij wil overigens
wel dat het overleg met Neder-
land op een constructieve en za-
kelijke manierwordtvoortgezet
met de meest positieve resulta-
ten voor beide landen. Hij was
verder lovend over het herstel
van de relaties met Nederland.
Hij legdein zijn toespraak dena-
druk op het herstel van de demo-
cratie in Suriname.

.de afgebrokkelde gevel van het WestEnd theater.

hetWestEndtheaterophetßri onplein

Herstelwerk begonnen

Noodweer voorbij
24 doden op Cuba

HAVANA—Het noodweer
heeft op Cuba uiteindelijk
aan 24 mensen het leven ge-
kost. Zomeldde hetCubaanse
persbureau Prensa Latina.

Een bejaarde vader en zoon
werden door een overstroming
van de Rio Lagunnilla meeges-
leurd en kwamen daarbij omhet
leven. De vader was 84 jaar,zijn
zoon 57 jaar. Het ongeluk deed
zich voor in Cienfpegos. Zij wa-
ren de laatste doden als gevolg
van het nu voorbije noodweer.
Inmiddels is aan het noodweer
een einde gekomen en is hether-
stel- werk in de provincies be-
gonnen waar het slechte weer
veel schade heeft aangericht.
Onder meer werden bruggen en
wegen vernield. Dit overkwam
ook aan vele honderden wonin-
gen. Het begin van de orkaan-
tijd welke tot medio november
duurt is voor Cuba ditmaal niet
al te best begonnen.

EISEN PLO
De Jordaanse koningHusayn

verklaarde zich woensda-
gochtend tijdens de besloten zit-
ting bereid zich achter de eisen
tot een Palestijnseonafhankelij-
ke staat te stellen. Dit zelfs als
het nietzou leiden tot een inter-
nationale vredesconferentie, die
dooralle Arabische statenwordt
gesteund als de eerste stap naar
een regeling. Een PLO-
woordvoerder zei, dat de 21 dele-
gaties, twintig Arabische staten
en de PLO, zich in principe al
hebben geschaard achter de ei-
sen die dePLO stelt indien de Is-
raëlische regering door de al zes
maanden durende opstand zou
zijn gedwongen met de Arabie-
ren aan de conferentietafel te
gaan zitten. Onder de eisen is,
datdePLO gelijkwaardig aan de
andere delegaties wordt verte-
genwoordigd, dat er een wette-
lijkkadervoor eenregelingkomt
en hetresultaat een onafhanke-
lijke Palestijnse staat is.

De Arabischekoningen, emirs
en presidenten applaudisseer-
den hartelijk toen PLO-leider,
Yasir Arafat, dat standpunt
naar voren bracht. Dit verklaar-
de desecretaris-generaal van de
Arabische Liga, ChedliKlibi, tij-
dens een persbriefing. Arafats

prestige is toegenomen door de
bewondering van de Arabische
wereld voor deopstand.

ARAFAT

APPLAUS VOOR YASIR ARAFAT
Streven blijft gericht op eigen Palestijnse staat

PLO krijgt Arabische top achter zich
ALGIERS — De Palestijnse bevrijdingsorganisatie,

PLO, leek dinsdag tijdens deArabische topconferentie
in Algiers zeker, dat zij weer debeslissende stem heeft
over hoe deArabische wereld moet reageren op vrede-
splannen voor het Midden-Oosten. Bij de zittingvan de
achttien aanwezige staatshoofden achter gesloten deu-
ren lieten wel de Jordaansekoning Husayn en de Sy-
rische president Al-Assad de waarschuwing horen, dat
een onbeheersbare uitbreiding van de Palestijnse
opstand in de doorIsraëlbezette gebiedenkan leidentot
een kettingreactie in Arabische buurstaten en tot een
nieuwe oorlog metde joodsestaat, waarvoor hetnu niet
het geschiktemomentzou zijn. Ditwerdvernomen in in-
gelichtebronnen.

Afgevaardigden tijdens de
specialetopvan deArabische Li-
ga,dieis gewijdaan dePalestijn-
se 'intifadah' in debezette gebie-
den, verklaarden woensdag, dat
zelfs landen die eerder nog een

stem eisten in het vredesproces
in het Midden-Oosten, zich nu
scharen achter de PLO. "De Pa-
lestijnenkrijgen het meeste van
wat zewillen, daarisgeentwijfel
aan", zei een Jordaanse verte-
genwoordiger. Jordanië leidde
tijdens de laatste Arabische top
in Ammannogstappen om dePa-
lestijnse organisatie op de
achtergrond tehouden. Venezolaanse wapens

gevondenbij onderofficier
Colombia

BOGOTA — Een gepensio-
neerde Colombiaanse leger-
officier werd aangehouden
met in zijn bezit zeven FAL-
geweren waarin de merkte-
kens staan van het Venezo-
laanse leger.Kennelijk waren
dezewapens bestemdvoor de
Colombiaanse guerrilla.

De aanhouding van de voor-
malige onder- officier Jose Ma-
nuel Romero Penagos gebeurde
in Maicao, een stadje op het
schiereiland La Guajira in het
noordenvan Colombia enwel bij
het grens- gebied met Venezue-
la. Hetkomtzeldenvoor datmen
van leger- zijde inColombia mel-
ding maakt van het vinden van
Venezolaanse wapens, welke
veroverd zyn oplinkse guerrilla-
strijders tijdens deherhaaldelij-
ke confrontaties welke zich in
Colombia de laatste tijd voor-
doen tussen legeren guerrilla.

HINDERNIS
Deoproeptijdens deArabische

top om de Palestijnse
volksopstand in debezette gebie-
dente steunen,zal schade berok-
kenen aan het vredesproces in
het Midden-Oosten.Dat heeft de
Israëlischeminister van Buiten-
landse Zaken, Shimon Peres,
woensdag in het Israëlische par-
lement gezegd. "De conferentie
in Algerije zweept ongetwijfeld

de extremistische retoriek tot
nieuwe hoogten op in de Ara-
bische wereld en plaatst nogeen
kleine hindernis op de weg naar
vrede", zo zeiPeres.

De Israëlische minister van
Defensie, Yitzhak Rabin, zei te-
genover verslaggevers niets te
verwachten van de Arabische
top. "Ik geloof, dat de ex-
tremisten uit de Arabische we-
reld er de overhand hebben en
dat detop daarom niet aanmoe-
digt tot nieuweopeningen in het
politieke proces", aldusRabin.

Panamese industriëlen
eisen eigendom terug

PANAMASTAD—De orga-
nisatie van Panamese indus-
trielen SIP heeft bij de
rechtbank stappen onderno-
men om de teruggave te be-
werkstelligen van zijn goede-
ren en materieel welke door
de politie sedert een maand
geleden in beslag zijn ge-
nomen.

Namens de industriëlen is
daartoe luitenant kolonel Guil-
lermoWong van de Militaire in-
lichtingendienstvan dechefstaf
voor het gerecht gedaagd, die
naar men aanneemt de opdracht
heeft gegeven om de zetel van
SIPbinnen te dringen en beslag
te leggen op de eigendommen
van dezeorganisatie. Tegelijker-
tijd was het verboden voor be-
stuursleden van SIP en perso-
neel het gebouwte betreden.

Kerkgenootschap wil nog
steeds West-End kopen

WILLEMSTAD — Het
kerkgenootschap Gospel
Center Foundation is nog
steeds geïnteresseerd in de
koop van hetWestEnd thea-
ter op het Brionplein aan de
haven- ingang van Wil-
lemstad. Het kerkge-
nootschap, dat al gedurende
anderhalfjaar de theater-
zaal huurt, wil de komende
maand in de Verenigde Sta-
ten trachtenvoldoende finan-
ciën bijeen te krijgen om het
pand in eigendom te ver-
werven.

Een eerdere belangstellende
voor het pand, dat op 1500 vier-
kante meter grond staat, de Cu-
ragaosche Courant,heeft inmid-
dels afgehaakt. Zo vertelde

Siegfried Mensing ons vanmor-
gen namens de eigenaar Men-
singHoldingN.V.

Siegfried Mensingzei, dat eer-
der een offerte was gevraagd
voor hetopknappenvan de gevel:
"We wilden dat doen in het be-
lang van het toerisme, want wij
realiseren ons ook, dat het ge-
bouw geen fraai uiterlijk meer
heeft. Dat opknappen zou moe-
tengebeuren met 'epoxy cement.
De offertekwam neer op een be-
drag van een half miljoen gul-
den. Dus, letwel, geen restaura-
tie, maar gewoon een opknap-

ALGERIJNSE STEUN
De PLO kreeg tijdens de top de

krachtige steunvan degastheer,
de Algerijnse president Chedli
Bendjedid. "Werkelijke vrede in
het Midden-Oostenkanpas wor-
den bereikt als de legitieme
rechten van hetPalestijnse volk
wórden erkend", verklaarde
Bendjedidtijdens deopeningvan
deconferentie in het zwaar be-
waakte Hotel Aurassi.

De ondersteuning van de
opstand in de Westelijke Jor-
daanoeveren Gaza iseen "proef
voor de Arabische wereld, zei de
Algerijnse president. PLO-
leider Arafat zei dinsdag in zijn
rede, dat de strijd in de bezette
gebieden wordt voortgezet "tot
deoverwinning". DePLO deelde
dinsdag in Algiers mee, dat de
Sovjet- partijleider, Michail Gor-
batsjov, in een brief aan Arafat
bevestigde, dat de PLO deenige
rechtmatige vertegenwoor-
digster van allePalestijnen isen
aan vredes- onderhandelingen
moet deelnemen.

Verscheidene Arabische lei-
ders kritiseerden hevig het
jongste Amerikaanse vredesini-
tiatief van minister George
Shultzvan Buitenlandse Zaken.
Volgens de PLO mislukte zijn
jongste missie omdat erin geen
aandacht wordt besteed aan de
Palestijnse rechten.

TEKENINGEN
Het pand, dat ongeveer veer-

tigjaar geledenwerd gebouwd, is

geheel opgetrokken uit beton.
Mensing: "We weten niet meer
wie de architect was. We hebben
ookgeentekeningenmeer. Trou-
wens, DOW ook niet. Er zijn
mensen, die zeggen, dat het ge-
sloopt moet worden, om zodoen-
de een fraaier Otrobranda te
krijgen. Maar anderen zijn weer
fel tegen sloop. Vanwege de her-
inneringendieze hebben".

Siegfried Mensing zei, dat er
alles aan gedaan was om West
End te behouden als film- thea-
ter: "Maar op een gegeven mo-
ment was het gewoon geld weg-
gooien. Als het interieur ver-
nieuwd was, werd alles meteen
weer stukgesnedenenkapot ge-
maakt. We konden niet op- bok-
sen tegen de vandalen. Daarbij
hadden we te maken met de op-
komst van devideotheken".

Er bestaat, volgens Mensing,
geen enkel gevaar voor instor-
ten; "We hebben wel de los zit-
tende stukkenbeton aan de bui-
tenzijdeer ai gehaald.Die lever-
den gevaar op voor voetgangers.
Want de kans bestond dat
brokstukken naar beneden zou-
denvallen. Het ijzerwerk in het
beton is in de loop der jarengaan
'werkenY We hopen echt, dat zo
spoedig mogelijk een bestem-
minggevondenkan wordenvoor
hetpand".

PRETORIA — De progressieve
blankewerkgeversinZuidafrikazijn
doordenu teneinde gekomen3 daag-
se stakingvan het zwarte vakver-
bond in een moeilijk parket geko-
men. Zij wenseneen eindevan dedis-
criminatie in het arbeids- proces
maar vinden tegelijkertijd dat deze
stakingteveelpolitieke inhoud had.
Op de 3e stakingsdag nam de sta-
kings- animo duidelijkaf.

BLUF
Bij deoverheidbeschouwt men dit alsblufenwees men er lakoniek

op dat demoeders hunbabies bij zich hebben. De groepbezetters zou
overigensook ongewapend zijn.Een plaatselijkradiostation meldde
datmen hooptmet dezebezetting gedaantekrijgen datereen dialoog
komt welkeeen einde moet maken aanhet geweld.

Het guerrila- geweld gaat ondertussen gewoon door. Er werden m
deafgelopentien dagenzes electricitets- torensenvier bruggenopge-
blazen. Ook zijnaanslagen gepleegdop debelangrijkste olie-pijplei-
dingwaardoor de olie-export inhet gedrangkomt. Verder isernogde
ontvoeringvan deConservatieve politieke leider Alvaro GomezHur-
tado. De verantwoordelijkheid daarvoor is opgeëist door een groep
welkekennelijk een afsplitsing is van deM-19-bewegingen diezich
aanduidtals Colombianenvoor nationale redding.

Gijzelingsactie tegen geweld Colombia
Zetel katholieke kerk bezet,
ook bisschoppen gegijzeld
BOGOTA—De hoofdzetelvan dekatholieke kerk in deCo-

lombiaansehoofdstadBogotó isbezet doorzon honderdmen-
sen die van dekerk ingrijpen eisen in het huidige geweld in

Colombia. Men houdt daarbij zon zeventigmensen gegijzeld.
Het is een vreedzame actie, maar debezetters dieonder meer
twee bisschoppen gegijzeld houden, hebben gewaarschuwd
datzij zich zullen verzetten tegen een actievan de politie om
henbuiten de deurte werken. .

De bezettersomvattenondermeermoeders metbabiesbijzich. Met
hun actiewillenzij krachtbijzetten aan hun verzoekaan dekerkelij-
ke leidingom teproberen een einde te maken aan de golfvan geweld
welke het land overspoelt. Eenvan devrouwelijke bezetterszei: We
zijn een vreedzame groep, maarwanneer depolitie probeert ons aan
teraken zullen we het gebouw opblazen".

TIP-TOP



MENSEN

Deze week legde EDSEL A.V.
JESURUN, de eed af als gevol-
machtigd minister van de Ne-
derlandse Antillen in Neder-
land. Op defoto gouverneur drs
jR.Romer, ministerpresidentLi-
;beria-Peters, deechtgenote van
;de nieuwe gevolmachtigde mi-
nister Norma Jesurun en Edsel
Jesurun. Jesurun zal 12 juni
aanstaande naar Nederland af-
reizenen inverband metzijnver-
krek zijn de functionarissen mr
!R.Lopez Ramirez en drsPh. Mar-
ais naar Nederland vooruit ge-
Ireisd om de overdracht te re-
.gelen.

Negen jaar geleden was MI-
CHAEL JACKSON,toennogsa-
men met zijn broers, voor het
laatst in Europa. De 29- jarige
zanger mag zich 's werelds best
verkopende platenartiest noe-
men. Van zijn tweede solo- al-
bum 'Thriller', dat in 1982 uit-
kwam, werden 40 miljoen ex-
emplaren verkocht. Daarmee is
dit het best verkochte album al-
ler tijden. Ook op andere gebie-
den boekte Michael Jackson za-
kelijke successen. Zo wisthij de
auteurs-rechten op de songsvan
The Beatles tebemachtigen, iets

wat eerder Paul Mc Cartney
noch Yoko Ono lukte en wordt
zijn toernee voor een enorm be-
drag gesponsord door een
frisdranken- fabrikant. Zijn ma-
nager Frank Dileo en vaste pro-
ducer Quincy Jones, die veelal
het woord voeren voor de media-
schuwe artiest, beschrijven hem
als eenpersoonlijkheid mettwee
kanten. "Een kruising tussen
HowardHughes en StevenSpiel-
berg's ET", zegt Dileo in het
popblad 'RollingStone.Naast de
zakelijke kant is er de fantasie-
wereld en de exentriciteitvan

'Wacko Jacko'. Hij leeft tussen
Disney- figuurtjes en denkt jong
te blijven door te rusten in een
zuurstof- cabine. Zijn hotelka-
mer deelt hij met Bubbles, een
drie-jarige chimpansee. Aanhet
eind van dit jaarwordt in debio-
scopendefilm 'Moonwalker' ver-
wacht, waarinJackson dehoofd-
rol speelt. Dat veel Jackson-fans
zich nu echter niet de gelegen-
heid laten ontglippen het feno-
meen in hetechttezienblijkt uit
dewoorden van JohanVis, voor-
zitter van de Nederlandse Mi-
chael Jackson- fanclub: "Sommi-
gen van onze leden gaan naar
tien concerten in heel Europa.
Het is waarschijnlijk de enige
keer dat wij Michael in het echt
kunnen zien."
Een lidvan een Britse expeditie
van twaalfman die inhet Hima-
laya- gebergte naar de legenda-
rische YETI of 'afschuwelijke
sneeuwman' heeftgezocht, heeft
deze week verteld dat men spo-
ren van het wezen heeft gevon-
den maar niethet bewijs dat hij
bestaat. De ploeg, die werd ge-
leid door de bergbeklimmer
Chris Bonington, vertrok in
maart naar Tibet omnaar de ha-
rige aapmens op zoek te gaan.
Het lid van de expeditie, Alan
Hinkes zei na de terugkeer in
Groot- Brittannië, dat men
vreemde voetafdrukken in de
sneeuw had gevonden en twee
verse koploze dierkadavers die
eruit zagen alsof een of ander
stuk gereedschap op hen ge-
bruikt was. Ski- stokken die de
expeditie op 5.800 meter hoogte
verstopt had, bleken te zijn ver-
dwenen toen men ze bij terug-
keer wilde ophalen. Volgens
Hinkes kunnen de stokken niet
door bergbewoners zijn wegge-
nomen, omdat hij en de andere
expeditie- leden de eerste men-
sen waren diehet gebied dit jaar
betraden. "Nog heelwat mensen
gelovenin deYeti. InNepal gelo-
ven ze allemaal in hem, wat op-
zienbarend is, er moet daar iets
zijn", aldusHinkes. Als datzo is,
denkt hij aan een apensoort.

De Britse pers heeftbegin deze
week meegedeeld datprinses Di-
ana van Wales diep getroffen is
door debekendmaking vanhaar
MOEDER datzij van haar twee-
de man af is. De moeder van de
prinses, de 52- jarige Frances
Shand-Kydd, liethaar advocaat
bekend maken dat zij en haar
man van tafel enbed gescheiden
warenen datergeen derde inhet
spel was. Diana'smoeder scheid-
de in 1966van haar vader, graaf
Spencer, om tekunnen trouwen
metPeter Shand-Kydd, derijke
erfgenaam van een behangsel-
papiervermogen. De 63- jarige
ShandKydd zou Willen scheiden
om terug te kunnen naar zijn
eerste vrouw, Janet. NadatDia-
na's moeder was gescheiden van
lord Spencer, hertrouwde deze
metzijnhuidigevrouw,ladyRai-
ne Lewisham, zelf gescheiden
van een edelman en dochter van
de veelgelezen romanschrijfster
Barbara Cartland.

■> T * *

DefilmCßYFßEEDOM.overdevriendschap van de blanke jour-
nalist Donald Woods en dezwar-
te leider SteveBiko in Zuidafri-
ka, zal vanaf juli in de Zuidafri-
kaanse bioscopen te zien zijn.
Dat hebben distributeursvan de
film in Johannesburgbekend ge-
maakt. Maandenlang heerste
sterketwijfel ofdefilm, dieonder
meer toont hoe hardhandig de
Zuidafrikaanse politie tegen
zwarten kan optreden, wel ooit
inZuidafrika tezien zou zijn. De
mededelingvan dedistributeurs
zou inhouden dathet ministerie
van justitie officieel toestem-
ming heeft gegeven. Reeds eer-
der was bepaald dat op Cry
Freedom geen censuur diendete
worden toegepast.

De Amerikaanse 'National Ge-
ographic Society' heeft onlangs
een ONDERSCHEIDING ge-
kregen diein devoorbije 150 jaar
maar negen keer is toegekend
aan onderzoekers als de poolrei-
zigerRobert Scott en Neil Arm-
strong, de eerste mens op de
maan. DeBritseRoyal Geograp-

TEL AVIV— Israëlische soldaten
doodden woensdag 3 guerrilleros in
Zuidlibanonbij derandvan deveilig-
heids-zone. AanIsraëlischekant wa-
ren er geen gewonden.

hie Society kende haar 'special
medal' ter ere van zijn hon-
derdjarigbestaan toe aan het
Amerikaanse genootschap,
"vooreen eeuw van verspreiding
van geografische kennis en car-
tografie." De speciale penning
werd in 1890voor het eerst toe-
gekendaan deontdekkings- rei-
ziger en journalist H. Stanley,
die vooral bekend is met zijn
opsporingvandeverdwenenont-
dekkingsreiziger David Li-
vingstone inAfrika. Het Ameri-
kaans aardrijkskundig ge-
nootschap, dat internationaal
meer dan 10 miljoen leden telt,
geefthetorgaan National Geog-
raphic uiten bevordert en steunt
research en expedities.

Een van de drieRijnbruggen in
Arnhem wordt zaterdaglB juni
officieel omgedoopt in NELSON
MANDELABRUG. Momenteel
draagt de brug nog de naam
Roermondspleinbrug. De ge-
meenteArnhem wilmet de nieu-
we naam de bevolking bewust
maken van de anti- apartheids-
strijd in Zuidafrika. Volgens een
woordvoerder van de gemeente
is daarvoorhetomdopen van een
in het oog lopend object als een
brug een uitstekend middel. De
nieuwe naam zal worden ont-
huld door devertegenwoordiger
van de verboden verzetsbewe-
gingANC in Nederland,Kumer
Sanjay. Het is de tweede keer in
Arnhem dateenRijnbrug wordt
omgedoopt. In 1978 kreeg de
oudstebrug overdeRijn denaam
JohnFrostbrug. De brug werd
vernoemd naar deEngelse gene-
raal- majoor buiten dienst John
Frost die tijdens de 'slag om
Arnhem' in september 1944me-
de de leiding had over de gealli-
eerde troepen die deRijnbrug
probeerden te veroveren op de
Duitsers.

Torn Poes en de Pruikenmaker doorManen Toonder

2049 —De stemming in slot Bommelstein werdnatuurlijk niet
prettiger toen heer Ollie zijn geduldverloor.

"Geef mij maar een stukje muziek waar je gezellig bij kunt
zingen!"riep hijuit, "ofiets waarjebloedvluggervangaat stro-
men, daar word je warm van, van binnen bedoel ik".

"Juist ja!"zei demarkies honend. "Het is maar goed, dater
heden van uw smaak bestaan, want waar zouden we anders
met de hoempa heen moeten? En dat zou jammer zijn, niet-
waar? - Parblue, dekanarie-polka!"

"Wilt u somsbeweren, dat ik niet muzikaal ben?" riep heerBommel. "Geef dieviool maar eens, markies, danzal ik iets la-

tenhoren.Mijngoedevaderheeft mijin mijn jeugdenigelessen
laten geven.Dat hoorde bij deopvoeding van een heer, zeihij,
en daarhoud ik mij aan!"

Op datzelfde moment werd er aan de buitendeur gebeld en
debediende Joost, die indegangongerustnaarhetonvriende-
lijke gesprek had staan luisteren, ging opendoen.

Eenkille wind woeieen vlaagregen naarbinnen, terwijl uit
de duisterniseen dunne, vale gedaante naar voren stapte. Het
was devreemdeling, diewe gisterenaanhetraam zagenluiste-
ren. Doch, nu hadhij een pruik op, metlangekunstenaarsha-
ren die in de tocht langs zijn gelaat zwierden....

Polemiek
over kunst dialoog

HAVANA-"Het is een
onmogelijke zaak om met
dit soort mensen een dia-
loog aan te gaan". Aanhet
woord isAbelPrieto alsbe-
stuurslid van de Unie van
schrijvers en artiesten van
Cuba(UNEAC). De opmer-
king was gericht aan het
adresvan hetbestuur van
het Cubaanse museum
voor kunst en cultuur in
Miami.

Volgens Prieto heeft men
bij dit museum- bestuur niet
"de intelligentie noch deflex-
ibiliteitwelkenueenmaalno-
dig zijn om van gedachten te
kunnen wisselen binnen het
kader van een dialoog. Het
ontbreekt hen aan de gelijk-
moedigheid om een antwoord
te geven op ons serieuze aan-
bod. Zij beantwoorden ons al-
leen maar met beledigingen,
bedreigingen. Dit alles als
antwoord op ons aanbod voor
het organiseren van een ex-
positie van Cubaanse schil-
ders in Miami.

Prieto legde er wel de na-
druk op dathij derecente bo-
maanslagop hetmuseumvol-
komen en hartgrondig af-
keurt. De bom ontplofte toen
er een veilingwerd gehouden
waarop ook schilderijen wer-
den aangeboden van op Cuba
levendekunstenaars.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenval
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunndj
spoedgevallen telefoon 641658 bellen
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medischeij
trikten kunnen voor spoedgevallene
artsenpraktijkvanhuneigenhuisarts txm
het antwoordapparaat zal dan mededtjh
wie dedienstdoendearts is. ji

*****
THORAX CENTER (Jan NoorduynflJ
naastUNA, tel.: 85544): openingstijden^
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00®
opzon- en feestdagen alsmedeopwertïj
gen na 17.00uur voor spoedgevallenC
85917. . t
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGfW
(wijkverpleging): Kantoor Santa Marian
tel.: 82947/81078;geopend van maand,
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterC
degehele daggesloten; na 17.00uur kuj'
dezustervan dewachtbellen: zusterBo" I
mans, tel.: 72682, pageboy027-360. (
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralW1
volgens afspraak. 'ZUIGELINGENBUREAU: maandagmidd]
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag*],
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraW..... i
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (v«!
heen Wijkverpleging Curagao): KanKJ'Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopefl
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18]
uur; de wacht heeft zuster Olbino, w
641032.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa FamÜ
geopend van maandagt/m vrijdag'Vl
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S»
Maria 17, tel.: 80222.

*** * *
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSOJvoor meer informatie kunt u de volger*]
nummersbellen: 75628,672289en 555fl

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parefl
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopendvJ
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaten»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, t»
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geoper
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, taf
89676/89808.
Punda
Popular, hoek Madurostraat/ColumbUS
straat 15, tel.: 611269/612376.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWÉ
GING
Brievengat: iedere maandag- t_\
woensdagavond om 19.30uur te Jirajarö
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini. 'iedere woensdag- en vrijdagavond <m
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond <A
19.30uur gebouwCredit Union San Pedffl

Kanga: iedere woensdag- en zaterdag'
vond om 19.30 uur te Centrum AbraxaG
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterd*
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30Ora pa mucha;
18.00Filatelie; 18.15DimenshonArtisti-
ko special; 18.40 Informedeportivo met
HectorRosario; 19.00Tempu pa Dios;
19.05 Rikesa Universal met Mavis Al-
bertina; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.45
Toespraak minister-president Maria Li-
beria-Peters; 20.50 Agenda; 21.00
Rags ofRiches; 22.00Wega di Number
Körsou; 22.10 Aktividat ku Hubert
Hoogvliet; 23.00 Sluiting.

VRIJDAG: 16.30 Ora pa mucha; 17.30 "AGHUSA metLeo Floridas; 18.00Man i
drechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka \
chiki met Omalio Merien; 18.30 Mira i
Skucha; 18.45 Informe deportivo met
Hector Rosario; 19.00Tempu pa Dios;
19.05 Hubentut na marcha; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Kórsou; 22.10Show di Job; 23.00Late
movie: «Mytrue loves»; 24.30 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

*****
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

Wega di NumberCURAÇAO

!\ Mr. and Mrs. Francisco Geerman Dr. and Mrs. Elo^ Arends 7
jI Requests the honor of>?ourpresence J; \ al the marriage of theirchildren /
'{ Dilma and John-Eloy )
A vJhich v?ill lake place at JV , the Sacred Heart Church inSaStaneta \j on Saturday, June eleven, nineteen hundred and eighty eight JV at sixp.m. /
( Mailing Address Reception: Aruba TK>oli Club )
} P.O. Bon 55 // Oranjestad, Aruba Time: 8:30 to 10:30p.m. \
\ Family and friends please consider this as a personal invitation and /
J notice change ofreception's location \



Beleid nieuw Bestuurscollege wordt aan kaak gesteld
Raadsvergadering over NAC lijkt langdurigekwestie te worden
i^ WILLEMSTAD — "Ds hoor
jreNederlandsepoliticialzeg-
¥*D: 'heren gedeputeerden,
Tjteeft unog meer van die 4mil-J°entjes die uklaarblijkelijk
ir«t kwijtschelden? En hoe
V*»t datterijmen metuw ver-dek voor begrotingssteun?"
iPat bracht DP- raadslidAgustin Diaz gisteravond
IJ'aar voren tijdens de ei-
T^ndsraads- vergadering
J*aar_u hetbeleid van hetBe-
jjtuurscollegevoor wat be-
leeft het Nederlands Antilli-]*a_s Constructie- bedrijf
I'NAC) aan dekaak wordt ge-
joeld. Ook Don Martina van
'e MAN, welke partij de ver-
gadering had aangevraagd,
i"facht de op handen zijnde
psis naar Nederland naar vo-
j*tt.Hij vroegzich afwaaromNederland wel benaderd
*ordt voor 285 miljoen gul-
den extra begrotings- steun,
'terwijl het Bestuurscollege
telfruim 4 miljoengulden op
l^aat laatliggen.
IDe eilandsraads- vergadering
JJ^rd gisteravond omstreeks

uurgeschorst en vanmor-[&&n om negen uur voortgezet,
"«halve alleraadsleden, washet
v°ltallige Bestuurscollege aan-

getreden en waren veel mensen
opdepublieketribune aanwezig.
Een publiek overigens dat zich
niet erg netjes gedroeg. Met na-
me tegen het einde van de ver-
gadering, konden sommigen in
hetpubliek hun onvredeover de
oppositie- partijen niet langer
voor zich houden. Nadat de ver-
gadering geschorst werd, liep
het helemaal uit op een felle
scheldpartij.

ONAANVAARDBAAR
De boodschap van de opposi-

tie- ledenwas met name dathet
geld dat NAC op grond van een
gerechtelijkvonnis aan de over-
heid moet terugbetalen, in de
kas van deoverheidbehoort. Dat
het nieuwe Bestuurscollege een
briefaan de advocaatheeft inge-
trokken en heeft besloten om al-
lereerst de landsaccountants-
diensteen onderzoek te laten in-
stellen bij het bedrijf, is voor de
oppositie onaanvaardbaar.

Hetverhaal is genoegzaambe-
kend: op 29 november 1985werd
hetproject voor debouwvanacht
watertanks op Seru Pretu door
hetßestuurscollegemetde coali-
tie PNP/DP aan NAC gegund.
Het project kostte in totaal 44
miljoen gulden. Er werd geen

openbare aanbesteding gehou-
denen dehelevoorbereidingvan
het project vond plaats in een
sfeervan'geheimzinnigheid.Op
10 januari 1986 veranderde het
BC van signatuur en ging de
PNP naar de oppositie- banken.
Op 21 januariwerd het project
stopgezet en werdeen onderzoek
ingesteld. Niet alleen naar de
noodzaak van de bouw van acht
watertanks, maar eveneens
naar dewijze waarop ditproject
gegund werd. Op 24 maart ver-
nietigde degouverneur tenslotte
het besluit van het BC. Daarop
volgdeeen serie vanrechtszaken
waarvan sommigen nog steeds
gaandezijn.

BESLAG GELEGD
Ook NAC stapte naar de

rechter en werd in eerste aanleg
in het gelijkgesteld. De overheid
moest een schadevergoeding be-
talenentoen datnietsnel genoeg
gebeurde, werd beslag gelegdop
dekas van de eilandsontvanger.
De overheidging inhogerberoep
en kreeg daargelijk: NAC moet
volgens het Hof van Justitie de
vier miljoen gulden terug beta-
len. Er is nog een zaak aanhan-
gig van de overheid tegen NAC
waarin een bedrag van 2,3 mil-

joen gulden terug gevorderd
wordt. De overheid meentname-
lijk dat de verdichting van degrondwerken niet op de juiste
wijze is gebeurd. De universiteitheeft hier een technische onder-zoek naar verricht en kwam totdezelfde conclusie. Volgendeweekwordtuitspraak verwacht:
het Hof van Justitie zal danbe-
palen ofNAC de 2,3 miljoengul-
den, hetgeen betaald is voor ditgrondwerk, moetterugbetalen.

Het voormalige Bestuurscol-lege had na verschillende ge-
sprekken met NAC om tot een
betalings- overeenkomst te ko-
men, een advocaat verzocht om
denoodzakelijke juridischestap-
pentenemenen NACtedwingen
omte betalen. Dit besluit is door
gedeputeerde Farou Metry aan-
gehouden. Hij maakte bekend
datallereersteenonderzoekver-
richt zalworden door de landsac-
countants- dienstom na te gaan
ofhetbedrijfde4miljoenkan be-
talen. Omdat NAC in cassatie is
gegaan, loopt de overheid vol-
gens Metry hetrisico dat NACfailliet verklaard wordt en deoverheid vervolgens aansprake-lijkwordt gesteld.

"In alle hoeken van de ge-
meenschap" heeft deze beslis-

singvolgens MAN-leider discus-
sies opgeroepen. NAC wordt be-
voordeeld terwijl de gewonebur-
ger wel aan alle schulden bij de
overheid moetvoldoen. De over-
heid heeft volgens Martina een
"yzersterk vonnis" in dehanden
dekans dat NAC in cassatie ge-
lijk krijgt, is volgens de MAN
zeer klein. "We kunnen dit be-
sluit niet begrijpen en niet ac-
cepteren." Martinakondigde als
eerste spreker gisteravond al
aan dataan heteinde van dever-
gadering een motie zal worden
ingediend om hetBestuurscolle-
ge dwingend te verzoeken om
volgende weeknog de noodzake-
lijke stappen te nemen om het
geld terug te vorderen.

Raadslid Moeniralamgingna-
mens deMAN-fractie inop de ju-
ridisch- technische punten. Hij
gaf een overzicht van wat de
overheid allemaal met 4 miljoen
gulden zou kunnen doen: iedere
burger zou 25 gulden kunnen
ontvangen; elke ambtenaar zou
daarvan 800 gulden vakantie-
geldkunnen ontvangenofer zou-
den 80 woningen mee gebouwd
kunnen worden, aldus Moenira-
lam. Hetraadslid heeftbij deHo-

fe Raad in Nederland nagetrok-
en wat de mogelijkheden zijn

dat NAC in cassatie wint. Het
bleek dater in 198713civieleza-
ken van deAntillen zijnbehan-
deld: slechts één daarvan werd
terugverwezen naar hetHofvan
Justitie. Alle andere zaken wer-
den afgewezen. Dat betekent
niet alleen datons Hofvan Justi-
tie zeer goedfunctioneert, aldus
Moeniralam, maar bovendien
dateen zaak amperachtprocent
kans heeft te winnen.

MOGELIJK ZELFSTANDIGE CURAÇAOSE COOPERATIE
Onderlinge Hulp opereert zonder vergunning
Kort geding ontevreden leden
I WILLEMSTAD — Het voortbestaan van 'Onderlinge
Hulp Nederland' op Curacao hangt aan een zijden

* draad.De coöperatieve begrafenis-verzekerings- maat-
i Schappij opereert momenteel zonder vergunning en de
* 'edenvragen zichafhoelang dezesituatienogkan voort-
nj <Uiren. In een poging nog ietsvan de jarenlangafgedra-
-0Sen premiegelden te redden heeft een groep van be-
j «orgde leden een gerechtelijke procedure aangespan-
s!«entegen OHNederlandomviaderechternietig verkla-
-1 }^ng van dein december 1986gesloten overeenkomstte■Rijgen, die OH Curacao aan handen en voeten bindt
jöeze procedure looptparallel aan deinmiddels doorOH

op ganggebrachte bodemprocedure, waar-
bij OH Nederland om ontbinding van dit contract
draagt.

Advokaat mr H.W. Braam sr.
*&l maandag zijn pleidooi na-
ttlens de groep 'ontevredenleden'
indienen. Hij verklaarde dat de-
Ze uit ongeveer honderd leden
bestaande groep nietigverkla-
ring en geen ontbinding van het
contract wil. Volgens Braams
ontbreekt dit contract alle
rechtskracht enbij nietigverkla-
ring door derechter zal de situa-
tie teruggedraaid worden naar
net uitgangspunt vóór de gew-
aakte ondertekening.

"In deze overeenkomstzijnbe-
Palingen opgenomen, waarbij
OH Nederland alle macht heeft,
terwijl OH Curagao niets tever-

tellen heeft.Bij nietigverklaring
"Hjven de premiegelden die OH
Curagao al die tijd ontvangen
heeft, op Curagao. De Curagaose
Vereniging kan deze danbehe-

ren en beleggen zonder inmen-
ging van OH Nederland", aldus
Braam. De advokaat begreep

niet hoe het bestuur zon fout
heeftkunnen begaan,die "volko-
men in strijd is met het belang
van de leden".

VERTROUWEN
De Nederlandse coöperatieve

vereniginghadaan degezagheb-
ber Ronald Casseres beloofd om
tegen het eind van 1986 een
zelfstandige Curagaose coöpera-
tie op te zetten. Intussen heeft
het bestuur van OH Curagao in
datzelfde jaar dit contract met
OH Nederland getekend in de
veronderstelling datOH Neder-
land haar belofte zou nakomen.
Van verzelfstandiging is echter
niets terecht gekomen, hetgeen
nog eens bevestigd is door het
vonnis van derechter op 4 mei,
waarbij OH Curagao bevolen
werd alle gelden en alle admini-
stratievebescheidenaan OHNe-
derland over te dragen.

Braam zei dat de leden alle
vertrouwen in hetbestuur verlo-

ren hadden en dat dit bestuur
moest aftreden. Op de vraag of
het niet eenvoudiger is opnieuw
een ledenvergadering bijeen te
roepen, waarbij de leden volgens
destatutenmettweederde meer-
derheidvan stemmenzelfhetbe-
stuur kunnen afzetten,
antwoordde de advokaat dat dit
door de overdracht van de hele
administratie aan OH Neder-
land nietmeer mogelijk is.

"De ledenkunnen nietoptwee
fronten tegelijk vechten. Nu de
leden het vertrouwen in het be-
stuurhebbenopgezegd, is een ge-
rechtelijke procedure de enige
weg, waarop de leden nog iets
van hun geld kunnen redden",
aldusBraam.

VERGUNNING
Devergunningvan OHNeder-

land verliep in december 1986,
maar door het contract met OH
Curacao wasOH Nederlandtoch
in staat op Curagao haar
werkzaamheden te blijven ver-
richten. ToenOH Curagao na de
uitspraakvan derechter op4 mei
volledig aan dekant was gezet,
moest OH Nederland naar een
tussen- oplossing uitkijken. Om
de premiegelden te kunnen blij-
ven innenen delopende zaken af
te wikkelen heeft de verzeke-
rings- maatschappij het incasso-
en trustkantoorArmada N.V. in
dearm genomen, dat OH Neder-
land nu op Curagao vertegen-
woordigt.

Uit goede bron is vernomen
dat ditincassobureaubij het De-
Eartement van Economische Za-

eneenvergunning heeftaange-
vraagd om zijnactiviteitenuit te
mogen breiden en dewerkzaam-
heden van OH Nederlandover te
mogen nemen. Er is echter spra-
ke van dat deze vergunningniet
zal worden verleend.

Overeenkomstig debelofte die
OH Nederland op 4 mei aan de
rechter heeft gedaan, heeft OHNederland alle werknemers van
de Curagaose coöperatie indienst overgenomen. Daartoeheeft OH Nederland allewerknemers, met uitzondering
van de directrice, Ardith
Martha, met een proeftijd van
twee maanden bij Armada on-dergebracht.

De opgelegde proeftijd zou ju-
ridisch niet juistzijn, aangezien
hier sprake is van een continu
dienstverband. De werknemers
vanOH Curagaozijnnietoverge-
gaan naar een nieuwe werkge-
ver. De voormalige directrice
heeft inmiddels vanwege het
haar aangezegde ontslag een
kort geding tegen OH Nedeland
aangespannen, dat volgende
week voorkomt.

Jazz-session
WILLLEMSTAD — Vana-

vond wordt er in deTanishi- bar
Van Landhuis Brievengat wede-rom een jazz- session gehouden.
De aanvangstijd is negen uuren
de organisatie is in handen van
de Curagao International Jazz
foundation.
Lezing voor
gehoorgestoorden
WILLEMSTAD — De

Stichting Hulp aan Auditief ge-
handicapten, organiseerd op
Vrijdag 10 juni een lezing voor
tersonen die op volwassen leef-
tijd met gehoorsproblemen wer-
den geconfronteerd.

De lezing begint om 7 uur 's
avonds in hetCentrum voor Do-
Ven en Slechthorenden aan de
Panoramaweg. De spreker voor
deze avond is het lid van de Ne-
derlandse vereniging voor
slechthorenden, hrKoopmans.

Voor meer inlichtingen
°mtrent de lezing kan men te-
recht ophetCentrumvoorDoven
en Slechthorenden, telefonisch
bereikbaar onder nummer
54948, tijdens werkuren op
baandag, woensdag en vrijdag.
Buiten werktijden: D. vanWeis-
senbruch, tel. 73792.

Hoofdprijzen
Landsloterij
WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de elfde
trekkingvan deLandslote-
rij zijn heden gevallen op
devolgende nummers:
Eerste prijs (’.1.000.000,-):
nr. 10685;
tweede prijs (’.120.000,-):
nr. 8087 en
de derde prijs opnr. 19993
(’.80.000,-).

LEDEN
Degenen die in deze kwestie

echter het meeste risico lopen,
zijn de leden zelf. Velen van hen
vragen zich bezorgd afofze nog
wel verzekerd zijn en aarzelen
nu om hun maandelijkse pre-
mies te betalen. De voormalige
directeur van ÓH Nederland,
Edo deJonge,die doorhet Neder-
landsebestuur aan dekant is ge-
zet, heeft altijd toegezegd dat de
Curagaose leden ook in de toe-
komst verzekefdblijven.

De vraag is echterin hoeverre
hij gemachtigd was om deze uit-
spraken te doen.Van dezijdevan
de nieuwe vertegenwoordiger
van OH Nederland, Nico van
Roon, kon ondanks herhaalde
pogingen geen verklaring ver-
kregen worden. Van Roon: "Ik
mag geen uitspraken doen zon-
der toestemming van het hoofd-
kantoor in Nederland".

Mr drs Wawoe
eervol ontslag

WILLEMSTAD — De raad
van ministers heeft aan mr dr
E.I. Wawoe (Rijks accountant)
eervol ontslag verleend als com-
missaris van de Curagaose Dok-
maatschappij NV. Wawoe had
zelf het ontslag aangevraagd
omdat zijn huidige functie van
waarhemend hoofd van de
Lands- accountantsdienst niet
verenigbaar is met de functie
van commissaris in een over-
heidsNV.

GESPREK
Zonder vergunning zal de

coöperatieve vereniging niet
lang meer op Curasao kunnen
opereren. In een poging om bui-
ten derechters opkorte termijn
toteen oplossingtekomen, vindt
eind deze week een gesprek

Elaats tussen deraadslieden van
et bestuurvan OH Curasao en

OH Nederland,waarbij verschil-
lende mogelijkheden ter tafel
komen.

Daarbij wordt bekeken of OH
Curacao als exclusiefagent van
OH Nederland gaatoptreden of
dat Curasao de portefeuille van
Nederland overneemt en dan in
de toekomst zelf haar boontjes
dopt. Verder is ook nog niet

duidelijk van wie de inboedel in
het kantoor aan de Cubaweg is
en wat er in detoekomst met de
werkgevers gaat gebeuren.

ABVO: 'Uitverkoop
nationale schatten'

WILLEMSTAD—De Alge-
mene Bond van Over-
heidspersoneel, ABVO, heeft
in een persbericht tekennen
gegeven, dat "met afschuw
wordtkennis genomenvan de
uitverkoop van onze nationa-
le schatten,dooronzepolitici-
regeerders". De bond gaat in
het communiqué uitvoerig in
op de eventuele verkoop van
de Curagaose Dok Maat-
schappij» CDM.

"We hebben gezien hoe het
droogdok, toen het nog privaat
eigendom was, werd uitgeperst
en hoe de werknemers hun ziel
aan de maatschappij moesten
verkopen om vervolgens te wor-
den ontslagen, waarna de poor-
ten werden gesloten, zodat de
overheiden het volk met detroep
achterbleven. Het dok is een na-
tionale schat geworden, waar-
voor ons volk gebloed heeft. Het

volk heeft het dok geholpen, zo-
dathetnu weer verloren terrein
terug wint", aldus deABVO.

"In de moeilijke tijden, toenhet volkbloedde om het dokopen
te houden, wasergeenenkele on-
dernemer geïnteresseerd om in
het dok te investeren. Indien er
vandaag belangstelling bestaat
voor het dok,kan deoverheid dit
niet zomaar overdragen met de
tekst, dat de overheid het dok
nietkan beheren", zo schrijft
ABVO-vice- voorzitterWimvan
Lamoen.

Verder levert de ABVO kri-
tiek op de "uitverkoop" van
andere "nationale schatten", zo-
alsde hotels. Water, lichtentele-
foon zijn volgens de ABVO "por
nada" in privé handen overge-

faan. De vakbond vraagt zich af
oelang dit nog zal doorgaan,

"dathet volk de lasten draagt en
anderen devruchten eten".

LIEFDEVOL
Ookfractie- genoot BennyDe-

mei had berekend wat men alle-
maal met 4 miljoen guldenkan
doen. Hij wilde,evenalsde mees-
te andere oppositie- leden, een
antwoord op de vraag of dit een
algemeen beleid is van het Be-
stuurscollege, ofdat alleenNACzon "liefdevolle behandeling"
krijgt. Hij benadrukte dat het
voormalige Bestuurscollege al
het mogelijke heeft gedaan om
NAC te dwingen het geld terug
te betalen. Demei bracht verder
naar voren dat ook het bedrijf
Promac de overheid nog 2.7 mil-
joen gulden schuldig is in deze
zelfde zaak. Evenals partij- ge-
noot Lucille Wout die later op de
avond een zeer fel pleidooi voer-
de, wilde Demei weten wat het

beleid voor wat betreft Promac
zal zijn. ,

Dat doorhetBC is aangevoerd
dat NAC misschien niet over de
middelen beschikt om het geld
terug te betalen, verbaasde DP-
leider Agustin Diaz ten zeerste.
Hoe is dat mogelijk, vroeg hij
zich af, terwijl het voormalige
BC vier miljoen gulden aan dit
bedrijf heeft betaald. Waar zijn
die miljoenen dan heen gegaan?
Een bedrijf dat te goeder trouw
zou zijn, zou het bedrag opzij ge-
legd nebben toen de overheid in
hoger beroep ging, zo meent de
DP-er. Diaz sprak zijn veront-
rusting uitover het feit dat deze
kwestie ook in Nederland be-
kend zal worden. Dan zullen de
Nederlandse politici die 4 mil-
joengulden zeker van de door de
Antillen gevraagde 285 miljoen
guldenbegrotings- steun aftrek-
ken, vreest Diaz.

GEWONEBURGER
Partijgenoot Henky Gumma-

rus vroeg zich af of dit 'spelletje'
misschien keurig voorbereid
was doorde secretaris-generaal
van dePNP. Hij noemde het op-
vallend dat Rufus McWilliam
die commissaris was van NAC,

Kale kip
EENKIPPENBOER zou er

zenuwachtig van worden:
vrijwel elk raadslid dat tij-
dens de eilandsraads- ver-
gadering het woord voerde,
had het over kippen. De be-
trokken kip was echter geen
gezonde kip die grote eieren
legt, maar een kale kip.

NAC is door gedeputeerde
Farou Metry tijdens een van
zijn verklaringenmeteen 'ka-
lekip' vergeleken waarvan je
geenverenkuntplukken. Die
uitspraak is hem duurkomen
te staan: nietalleen menen de
oppositie- partijen dat 'Kip
NAC' een vette kip is die ten-
minste 4 miljoen gulden in
kas heeft, maar bovendien
werd hem meerdere malen
voor devoeten gegooidhoe hij
eigenlijk aan die informatie
komt.

Regenbui
WILLEMSTAD — "Na de

regen komt zonneschijn"
voorspelde eens een groot
Germaanse 'ziener. 'Na zon-
neschijnkomt regen' lijkteen
logisch vervolg en gelukkig
bleek dit vanmorgen weer
eens. Na bijna twee en een
halve maand 'zonneschijn'
werd ons eiland getrakteerd
op een fikse regenbui.

Volgens de Meteorolo-
gische dienst viel de laatste
behoorlijke regenop23 maart
van dit jaar. Toen werd een
neerslag van 1 mm gemeten.
Op Mahuma werd vanmor-
gen 3.9 mm regen gemeten.
Op veel plaatsen zal de
neerslag veel hoger liggen al-
dus een woordvoerder van de
dienst.

In de maand mei werd een
totale neerslag van 1 mm ge-
meten. Dat is twee maal zo
weinig als normaal. De ge-
middelde temperatuur in de
maand mei was 28.4 graden
Celcius. De hoogste tempera-
tuur werd gemeten op 29 mei
(32.7 graden C) om 2 uur 's
middags. De laagstetempera-
tuur werd gemeten op 6 mei
(25.9 graden C) om 5 uur 's
morgens.

Het seizoen van de tro-
pische stormen begint rond
deze tijden deverwachtingen
zijn dan ook dateen volgende
regenbui niet lang meer op
zich zal laten wachten.

WILLEMSTAD—Zaterdag4
juni installeerde gedeputeerde
van Onderwijs, Dito Mendes de
Gouveia, een commissie die on-

derzoekzal verrichten op hetge-
biedvan 'Onderwijs voorvolwas-senen. Binnen enkele maanden
moet de commissie met concrete

voor heren en dames komplete nieuwe

t|M sortering naar de laatste mode ■LJ tegen redelijke prijzen. JL

tfIOUU*V^\ Wl' acc*Pteren °°k bonnen. Jom/tordom /tore 1
tGomezplein -Breedestraat Nassaustraat

Curacao Aruba ■

Verkoopkoers van de 1
mm BOLIVAR iEgj MADURO& CURIEUS BANK N.V
"OP-I MAAKT HIERBIJ BEKEND

dat de verkoopkoers van de Venezolaanse
BOLIVAR tot MORGENOCHTEND 10.30 uur |

_ Fls.sjpperioo_BOLlVAßj_s. Jfë

voorstellen komen voor het pro-
bleem van analfabetisme in onze
gemeenschap. Opdefoto degede-
puteerde en de commissieleden.
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Strijd tegen analfabetisme Curaçao

"W-w-- m-T . _^t_o_éÊ_K_n \\%

Iip&ARDrWCTt/Siiaca) HA. TèL: 625656
Vanaf maandag 13 juni brengt Marius U typisch
Hongaarse muziek met viool en accordeon.
Kom en geniet van het goede leven dat Bistro le
Clochard U al 10jaarbiedt.

MARTEEN
gediplomeerd schoonheidsspecialiste

Kom eens langs, U krijgt een
LEUK PRESENTJE bij aankoop van ’.20.- of meer.
S.b.N. Doormanweg 22D(Hoek van Staverenweg) - Tel.: 371871

(vervolg oppag.9)



ORANJESTAD — Een onderzoek
wordt ingesteld naar

verschillende containers die
opArubazijn achtergebleven
en nu bijvoorbeeld bij wonin-
gen staan alsopslagruimte.

Overal opArubakan men deze
achtergebleven containers zien
staan. Op deze containers wer-

den nimmer invoerrechten be-
taald, omdat het de bedoeling
was dat dezena lossing opAruba
naar de eigenaars zouden wor-
den teruggezonden. Dit blijkt
met een groot aantal niethet ge-
val te zijn. Verwacht wordt dat
hierop nu invoerrechten worden
greheven.

Aandacht voor
omscholingscursussen

ORANJESTAD — Onder lei-
ding van de coördinator van het
Onderwijsproject voor Werk,
Frans van Drie, hebben pers-
vertegenwoordigers en andere
belangstellenden vanmiddag
een bustocht gemaakt langs de
verschillende scholen waar de
opleidingen en omscholings- op-
leidingen plaats vinden, waar-
voor denodigebelangstelling be-
staat. Bezoeken werden ge-
bracht aan de Technische school
te Tarabana, de Immaculata
Huishoudschool, de Martin Lu-
therKingschool, en deProviden-
cia Huishoudschool. Uit de be-
zoekenen deuitleg, diewerd ge-
geven, bleek dat er goede be-
langstelling bestaat voor dit
overheidsproject om werkne-
mersbij- ofomte scholen.

PHILADELPHIA - De ex-
-Democratische senator Eugene
McCarthy die met zijn oppositie te-
gen de Vietnam- oorlog een beslis-
senderol speelde in de presidents-
campagne van 68 heeft zich opnieuw
kandidaat gesteld. Hij leidt nu een
kleine onafhankelijke' Consumen-
ten- partij.

i ARUBA DAILY j
j ENTERTAINMENT :

0 ■ I a I II! — I»IH I ■!■■ Il—^————^^-^—W^^—♦

" /^__3_i_fe^-. Designed to be different "_ GvtirJ'-fyfö We are the most popular Disco '"" yÊ/G^Es and entertainment complex in Aruba. "" Jk -_\v Our Sound pounds and J
" e\^f our Lights delight

: ö±KL. flM*ft» PfSESA :
"De topnightclub Take away tel.: 33541 AtWSA J
" vanAr»ba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. "" k^B^ /%./»/’ GOLDEN TULIP "" ■ ■ OA/j _lY_r_ ARUBACARIBBEAN "Ijl"?LI WAF) RESORT & CASINO "J *s^_^r VjlT/FANDANGÖ NIGHTCLUB 'Floating Restaurant prouWprwents:

" (onder nieuwe directie) VEGAS LATINO

" ODen 11 00 - midder- Ace. by our swinging House- "
" _____ band Ferrari. »a nacht. . .. _„«_« "" iMÏPtaIIPPn daily curtain time 10.30 p.m. "
"

Niet ai een except Mondays "" exotische gerechten n „ b

r _ * "0 » Club opentrom 9:00 p.m. till 2:00a.m. 9
0 maar OOK Cov__wgeslXM_mes7.somin.2drinl_perrjerson "* ViS SpeCiaÜteïten Forreservations please cal! 33555 "S Gezellige sfeer, goede service *
S vindt U in Wij verwachten U voor lunch J_ RF<_TAIIRANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR "" RESTAURANT (6.00-7.00) of dinner (18.00-""

QyXQy^ . 23.00).

: catSS^©k Teief00n229770f27833- :
V —^p—_—_■___--_ ■! II —Il ■II . I -I. II - __ 9

" /^L- - - >- phone: 320.40 *
: *__ÏÏ_T!SU :a O ' _J Zondag: gesloten. 9

Het Restaurant met Surinaamse allures,
e zonder pretenties. "j Boulevard Theatre j
jI n j

Today at 8.15 Today at 8.45
" 'HERO AT LARGE' 'BABYBOOM'

comedy 14yrs comedy 14yrs Z

: Drive -In 'twilightpeople»:
Today at 8.30 terror 18yrs.

MAJESTIC CRUISE

f^V^ »n samenwerking met iM^P
S.E.L. MADURO & SONS ARUBA

maken bekend dat het
cruiseschip FREEWINDS

haar MAIDEN VOYAGE <^f
met Aruba zal vieren.

The Golden Era Musicians
samen met onze topartiest EDWIN ABATH, in een openbare
concert vrijdag 10juniom5.30uur'smiddagsopPLAZA SIMON
BOLIVAR.

GoldenEra Musicians isdebandvan GoldenEraStudio'svan
Los Angeles, die beroemd is voor haar muziek te samen met
enigetilmen.

Kom kijken naar hetconcert en luister naar. "s*f

#
Golden Era Musicians

met hun Latijnsamerikaanse-jazz en
Afro Latijnsamerikaanse muziek stijl.

<^\t/ Aass.sss/s_/./_^r/ fss/irrffa

\ BANCO DI CARIBE N.V. f
/ ARUBA BRANCH S

; NEW J
BANKING HOURS

!' AS OF June 20, 1988 s
! Monday thru Friday s
J 8.00 - 12.00 J
J 1.00 - 4.30 J\ BANCO DI CARIBE N.V. s
! Nassaustr.9o ARUBA sA 23105*32168 *££ 31942» 32422 J

500 gr. 3.35 Dubbeldrank citrus vruchten J^^/^^^^^TEntrecanto 2 15 I—'500 gr. 3.95 I»_L_»?-1IH_ J_3 II =.-!"■Carne - Lamb Chocoman KhTtWIT-HvTS
500 gr. 2.95 400 gram 1.95 ■KMlffiU^

Genoa Salami Nabisco Palmeritas Casera Red Kidney Beans
100 gr. 1.50 1,25 1-05

Ham
100gr. 0.85 Betuwe aardbeien jam Übb Jujce g

JalapenoLoaf 450gr.2.75 oi6o
100gr. 1.10 ManzanaVerde Vollmey volle melk

P 2-19 1 liter 1.55
=lavorite assorted chips ai/- ,-. *1.75 Anglo Corned Beef

I 12 oz. 2.05
I .

Special June 11/1988

■^■■■H_____________________________________h_____ QP I
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WAARSCHUWING
De commandant van de mariniers-
kazerne Savaneta maaktbekend dat
erop
donderdag 09 juni 1988van 07.00
uur tot 15.00 uur en op
vrijdag 10 juni 1988van 07.00 uur
tot 15.00uur
een schoolschietoetening gehouden
zal worden op het terrein Anabui. Er
zal geschoten worden met scherpe
munitie. Het onveilig gebied aan
landzijdezalafgebakend wordenmet
rode vlaggen en waarschu-
wingsborden, j

AANBESTEDING
De wnd. Directeur Directie Volksgezondheid maakt be-
kend, deopenbare aanbesteding van insecticiden t.b.v. de
dienst G.K.M.8.,t.w.:
— 20 drums (a 55 gallon) Malathion 57% E.C.— 6 drums(a 55 gallon) Malathion 95% U.L.V.— 75 zakken (a 25 kg.) Abate 1% S.G.
Offertes,vergezeld van authentiekedocumentatieomtrent
origine en specimen, dienen in gesloten enveloppe te wor-
den gedeponeerd in een daarvoorbestemde bus ten kanto-
re van de Directie voornoemd te Hospitaalstraat 4, Oran-
jestad.

"6__r
OPENBARE AANBESTEDING

De Regering vanArubamaaktbekend dat op8 juli1988om11.00 uur voormiddag openbare aanbesteding wordt ge-houden op hetkantoor van de Direkteurvan de Dienst voorOpenbare Werken Aruba voor:

Bestek nr. 21,1987
voorhet werkbestaande uit hetaanleggenvan we-gen, parkeerplaats, afrastering en toegangspoor-
ten voor de nieuwe Vrije Zone - Aruba.

Bestek en tekeningen zijn vanaf 10 juni 1988 op vermeldkantoor verkrijgbaar tegenbetaling van ’ 200.- per bestek.

VADER^GjfJuni

_R__^__ü_i ■ iPn li

\_l K________________E_^r_!__i___f_'_n_B_

]"^PORTABLE RADIO/CASSETTE
; CC 11 75,*-CC217105,-CC417180,-

MUSIC CENTER cm 328 305 -v:-:-_tiE SÊÊt

■^GOLDSTARjH B/W TV
S BMR-2073 1 95,~9 CETRONIC 13"H^HHHv col-ortv

IH 495,—
H CETRONIC PORTABLE 6" COLOrBH TV & BAND RADIO ca m 590,- I
K VIDEO RE°ORDER^ ■!

__L ___________

i^"_i^ _Mfe__P //^^(^mmmmMSk ■ _____!_■ f _*'>*-S_K_v;i\—_?%__■ |w» /ri^^i ) H
P.0.80x 389 Oranjestad Aruba ////H-U lilHavenstraat 32 Tel.: 21445/21145 111I A . Ll_A■ Fergusonstraat4l Tel.: 23555/33430 ___"___/________ ITomatenstraat z/n Tel.: 23555 ____________ ___ ___Bv. Zeppenfeldstraat 8 Tel.: 46016/45635
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

)J»rspoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.p.eboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
IJtyiag en kunnen iedere dagtussen 08.00-

-7.00 uurwordenopgegeven;
"ehalveopzaterdag. Alleen zoekertjes, die
[jP niaandagen donderdagvoor 10.00 uur
°jinen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"isdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
"20.15 uur Hero atLarge (14jr.).
£20.45 uurBabyBoom (14 jr.).
PnIVE-IN: 20.30 uur TwilightPeople (18

BpTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug:StaAnna, tel.: 28181.p«ribabrug: San Nicolas, tel.: 45712.

DOKTORENOranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
*an Veen, Tanki Flip 24, tel.: 27100.

Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
**terE. Weststrate,viaCentraMedico San
Nicolas,tel.: 48833.kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
24300(hospitaal).

EINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
13, tel.: 27263/24300): spreekuren

Jiaandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
'4.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00
"ur. De wacht heeft dokterA.E. Hart.

centro medico carabobo (l.g.Smith Boulevard 34,tel.: 21777): dra N. Al-
_arez-Quezada, Venezuelstraat 21, tel.:
25050.
*WTGELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
"el.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
fO2O/483O1; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
jota:tel.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-
oor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
*e_ of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen, telj 115)

TELEARUBADONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Eurotops; 19.55Sportlotto; 20.00 Tele-
noticias; 20.30 Programma Folklore
Portugues; 22.00 Larry King show;
22.50 Showbiztoday(CNN); 23.00 Mo-
ney Line (CNN); 23.30 Sports tonight
(CNN); 24.00Sluiting.

VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30 CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00Telenoticias;20.30Mo-
vieoftheweek:«Stone Fox»;22.05Lar-
ry King show; 22.40 Showbiz today;
23.00 Money Line (CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00 Sluiting.

*"* **

FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
'fcgeopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
Uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
*t.oouurperdaggeope_d(alleengeslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-gen07.00uur).

90KTER HORACIO ODUBER HOSPI-
;AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
18.30-19.30 uur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
J4652/22817): informatiecentrum
*oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenba_istraat 8 (boven).

*U-lANCE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
"bandag van 19.30-20.30 uur cursus voor

envan 20.30-21.30uurFranse
%atuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
Versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
;u' cursusvoor beginners -Colegio Aruba-
"o.. lokaal 61/62.
*ieuweFransecursusvoor beginners
*» gevorderdenbegint in september.
Geïnteresseerden in cursus of lid-
maatschap kunnen zich opgeven bij
JJarie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
"WttiDijkhoff (28652).

pONCERT (tg.v. eerste bezoek toeris-
■«öschip 'Freewind'): 18.30uur van de
golden Era Musicians' (Los Angeles, VS)
*i deArubaanse zangerEdwinAbath - Pla-
-29 Simon Bolfvar, Oranjestad.

KERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/mvrijdagvano9.oo-
-2-00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-- 12-00uur.

ftjREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
b-^KS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
'e verdieping): iedere werkdag van 07.30--'2OO/13.00:16.30:16.30 uur (ook mogelijk af-haak te makenviatel.: 23145 of 25111).

KIBRAHACHA (dagverblijf
*°or bejaarden): openingsuren dag-
ï6rblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:

uur - Piedra Plat
(tel.: 28159).

T°ERISTENSCHIP: 14.00-20.00 uur 'Re-
"nt Star'-vert. SelMad.

08.30-12.30uurvoor ho-

'^werknemers envan 13.00-16.00uur voor
netpubliek - HotelvakschoolBushiri.

BESTUUR
De overheid,in dit geval de mi-

nistervan Onderwijs, draagt de
bestuurlijke eind- verantwoor-
delijkheid voor het Pedagogisch
Instituut. Een bestuur is belast
met debestuurs- uitoefening en
het beheervan hetinstituut, ter-
wijl de directie in opdracht van
netbestuur dedagelijkse leiding
van het instituut uitoefent.
Daarnaast kent het instituut
een instituutsraad, gevormd
door de minister, het bestuur en
dedirectie vanhet instituut.

TAALPROBLEEM
Ten aanzienvan denota 'Pavn

ensenanza bilingual na Aruba'
ofwel invoering van het Papia-
mentu in het onderwijs, zei mi-
nister Croes, dat hoewel Aruba
een multilinguale gemeenschap
is, in het onderwijs echter hier-
mee geen rekening wordt ge-
houden.

Debewindsman noemde deno-

Ta goed gebalanceerd en ge-
argumenteerd en dieeen globaal
plan inhoudt voor de oplossing
van het taalprobleem in het on-
derwijs.

Boekenmarkt
Hotelvakschool

ORANJESTAD — Voor
werknemers vanhotel enres-
taurants in het bijzonder en
het publirk in het algemeen
wordt morgen de gehele dag
in deHotelvakschool Bushiri
een boekenmarkt gehouden.

Op deboekenmarktvindt men
boeken over food and beverage,
accounting, psychology, house
keeping, business, history,biolo-
gy,cost control ennog veel meer.
Voor hotelwerknemers bestaat
gelegenheid de boekenmarkt te
bezoeken van halfnegen tot half
één, terwijl het publiek van één
totvieruurterechtkan op deboe-
kenmarkt.

OPBRENGST
Wat de opbrengst van het

eerste weekeinde betreft, kon
Tromp alleen vertellen, dat wat
de verkoop van de tien florin-
plaatsen betreft ongeveerzestig-
duizend florin werd ontvangen.
De opbrengst van de overige
plaatsen was hem nog niet be-
kend.

De heerChadvertelde, datwat
de publieke opkomst betreft op
Aruba deze overeenkwam met
de belangstelling die elders bij

ditsoort evenementen werdver-
kregen. Hij betreurde het wel,
dat depromotie voor het Jazzfes-
tival op Aruba in de Verenigde
Staten niet genoeg zou zijn ge-
weest.

Gezien het succes van afgelo-
pen weekeinde verwacht hij

echter de komende weekeinden
—ook uitdeVerenigdeStaten—
een beter opkomst. Leo Tromp
voegde er aantoe, dat ook onvol-
doende stoelenbeschikbaar wa-
ren om naar Aruba te vliegen
omdat alle vliegtuigen over-
boekt waren.

NOTA CULTUURBELEID INGEDIEND
Ook voorstellen overPapiamentu en herstructurering onderwijs

Nieuwe opzet vorming onderwijsgevenden
gaat in 1989 van start

ORANJESTAD — De minister van Onderwijs heeft
van de desbetreffende werkgroepen drienota's aange-
boden gekregenover: een nieuw instituutvoor descho-
ling van onderwijsgevenden op Aruba, herstructure-
ring van het onderwijsop Aruba, envoor invoeringvan
het Papiamentu in het onderwijs op Aruba. Ingediend
werd ook een nota 'Aanzet toteen cultuurbeleid', die sa-
men met voornoemde nota's naar de verschillende on-
derwijsinstanties en de Staten zal worden gezonden
voorcommentaar.

Minister mr Mito Croes ver-
klaarde woensdag, dat de nota
'Nieuw instituut voor de scho-
lingvanonderwijsgevenden'pri-
oriteit geniet. De invoering hier-
van is volgend jaaral te ver-
wachten. De ArubaansePedago-
gische Academie (APA) in de
huidige vorm, gaat verdwijnen
en in plaats hiervan komt een
Pedagogisch Instituut,een 'APA
nobo'.

Het Pedagogisch Instituut
krijgt als teken: de initiële oplei-
ding tot onderwijsgevende, de
na- en omscholing van onder-
wijsgevenden, onderzoek en ont-
wikkeling hoofdzakelijk ten be-
hoeve van haar scho-
lingsfuncties, de stimulering
van en het actief deelnemen aan
de vernieuwing van het onder-
wijs op basis van haar deskun-
digheid en de dienstverlening
aan het onderwijsveld en de sa-
menlevingin het algemeen.

HERSTRUCTURERING
Over de nota 'Herstructure-

ring van het onderwijs' zei demi-
nister, dat deze het hele onder-
wijssysteem omvat. Zij signa-
leert in grote lijnen detekortko-
mingen in het huidige onder-
wijssysteem en stelt plannen en
acties voor die prioriteit genie-
ten bij de renovatie van het on-
derwijssysteem.

Indetoekomstkomt een demo-
cratisch onderwijssysteem, dat
mogelijk maakt dat allekinde-

Onderzoek
bemiddeling
Avianca-hotel

ORANJESTAD — Een on-
derzoek is gaande naar de
bommelding die eergisteren
op de Arubaanse luchthaven— via Curacao — werd ont-
vangen, dat zich aan boord
van de Avianca- vliegtuig uit
Colombia een bom zou be-
vinden.

De Arubaanse luchthaven ;
moest hiervoorruim vier uur ge-
sloten blijven. De passagiers
moesten hun bagage identifïce-
ren, waarbij een koffer
achterbleef die geen eigenaar
had.Direct na delanding verlie-
ten de passagiers en bemanning
hettoestel, doch depilootging in
plaatsvan zicheerst met deauto-
riteiten te verstaan, een hapje
eten en inkopen doen.

Uit een eerste onderzoek
bleek, dathettoestel niet allebe-
nodigdepapieren aan boord had.
Onder meer geen beschrijving
van hetinterieurvan het toestel.
Het onderzoek naar de koffer
zonder eigenaar is doende. De
Avianca werd van een en ander
op dehoogte gesteld.

Reisagenten uit
Minnesota op bezoek

ORANJESTAD —Een
Ïroep reisagenten van Gogo

ours uitMinnesotaheeft een
kennismakings- bezoek aan
Aruba gebracht

De dertien agenten werden
vergezeld door Terri van Sloun
van deGogoToursen JulieHowe
van American Airlines. Dankzij
de medewerking van De Palm
Tours en door de goede zorgen
van Antonio Leo van het toeris-
tenbureaukonden de gasten, die
in hetTamarijnBeach Hotelver-
bleven, bijzonderveelvanAruba
zien.

ren en volwassenen onderwijs
krijgen dat zij nodig hebben om
zichzelfzo goedmogelijk tekun-
nen ontwikkelen als mens, als
professional en in sociale, fysie-
ke, emotionele en creatievezin.

Minister Croes verklaarde,
datover decultuur altijd ad-hoe
acties werden uitgevoerd, maar
dat denu ingediende nota 'Aan-
zet tot een cultuurbeleid' een
concept is van het beleid, dat de
regering in de toekomst wil
voeren.

Aanstaande zaterdagzal er de
gehelde dag — vanaf negen uur—een 'foro cultural' worden ge-
houden op De Palm Island, waar
dedeelnemersin workshops hun
mening naar voren kunnen
brengen over deze cultuurnota.
Personen, vertegenwoordigers
van de verschillende instanties
diemetcultuurtemaken hebben
ennognietingeschreven hebben
voorhetcultureleforum, hebben
totmorgenochtend negenuur de

kans in te schrijven bij Institute
di Cultura, waar nadere gege-
vens te verkrijgen zijn.

Voor Jazz enLatin Music Festival:
Tweeduizend stoelen extra

ORANJESTAD —Voor het
komende Jazzfestivalavond
zullen tweeduizend stoelen
meer geplaatst worden zodat
hetpubliek, dattienflorin be-
taalt, niet van "veraf op de

Eublieke tribune het festival
an volgen maar dichterbij

komt te zitten. In hetvoorbije
jazzweekeinde is gebleken
dat hieraan iets (Tiende te
worden gedaan.

Vice-voorzitter Leo Tromp
vertelde dit gistermorgen tij-
dens een persconferentie waar-
bijheteersteweekeinde onder de
loep werd genomen. Ook zal ge-
zorgd worden, datde instrumen-
tenvan de artiesten enige dagen
van tevoren opAruba zijn, zodat
vooral ook tijdig begonnen kan
worden. Voorts zullen vanaf zes
uur depoorten vanhetDon Man-
sur Ballpark open gesteld wor-
denvoor het publiek.

Nog velen leven onder minimum

Op 3 juliradioton
voor ARSCA

ORANJESTAD — Ook dit
jaar zal de Arubaanse Raad
voor Sociale en Charitatieve
Arbeid (ARSCA) eengrote in-
zamelingsactiehouden om de
financiën van de organisatie
aan te kunnen vullen. Dit ge-
beurt dit jaar op 3 juli in de
vormvan eenradioton.

De dag wordt begonnen met
een biketour die 's morgens om
negen uur van de Alhambra-
parkeerplaats van start gaat en
daar ook om elf uur eindigt.
Daarna begint deradioton, die
tot 's middags zes uur duurt en
waaraan muzikale bands en ar-
tiesten medewerkingverlenen.
Indien er mensen ofbedrijven

zijn dievante voreneen bijdrage
willen geven," dankunnen zij dit
doen door een bedrag op de
ARSCA-rekening bij een der
plaatselijke banken te storten.

De voorzitster Tina de I'lsle
wijster inhaaroproepop,dat we-
liswaar dewerkloosheid vermin-
derd is, maar datvoor vele gezin-
nen de inkomsten laag en deon-
kosten hoog zijn. Er zijnnog te-
veel mensen die van deweinige
onderstand of pensioen moeten
zienrond tekomen. Erwordt dan
ook nog steeds dagelijks bij de
ARSCAom hulpaangeklopt, die
alleen kan helpen indien de ge-
meenschap dekomenderadioton
met gullehand zal steunen.

Aantal deelnemers voor expositie

Belangstelling voor
CHIC 08 ongekend groot

ORANJESTAD — Uit de
persconferentie, die gister-
middag werd gehouden en
het televisie- programma
'Bista Ariba', onder leiding
van Morgan Arrindell, bleek
dater voor deCaribbean Ho-
tel and Industry Conference
(CHIC '88) die aanstaande
maandag officieel van start
gaat opmerkelijk grote be-
langstelling bestaat. Voor de
tentoonstelling inhetConcor-
deHotel zijn niet minder dan
115 inschrijvingen, terwijl
nog zeven op de wachtlijst
staan. In voorgaande jaren
was het hoogste aantal, dat
bereikt werd 101 stands. Er
hebben nu reeds 850 perso-
nen ingeschreven, hetgeen
nog zal stijgen tot over dene-

genhonderd, wat ook nog
nieuw record wordt ge-
noemd.

"Aruba doethetgoed ophet ge-
bied van toerisme", zo liet CHA-
vice-president, JohnBell, horen.
"Aruba trekt de aandacht voor
de wijze waarop de uitbouw van
toerisme wordtaangepakten het
groeiende aantal bezoekers. U
gaat een enerverende tijd tege-
moet".

ORANJESTAD - Bij het
Aruba ConcordeHotel is men vo-
lop aan het voorbereiden voor de
aanstaande CHIC '88-conferen-tie. Gisteren kwam general ma-
nager, Alain Peghoux, en de af-
delingshoofden bijeen voor een
doorAruba Trading gesponsor-
de 'wine and cheese taste. Men
wil zich van tevoren verzekeren,
dat de CHIC-gasten straks het
beste voorgeschoteld krijgen.

Foto: de welkomstgroet welk
reeds aangebracht werdop dege-
velvan Aruba Concorde.

CARIBISCHEAANPAK
Tijdens depersconferentie zet-

te AHATA-voorzitter, Gerrit
Griffith,heteffect van deze Cari-
bische bijeenkomst nog eens ui-
teen. "Het gaat niet om die ene
week dieop gastvrij Arubawordt
doorgebracht", aldus de voorzit-
tervan deAHATA, "dochdepro-
motie die Aruba krijgt door de
bezoekers en vooral ook de vele
publicaties over de conferentie
en wat op Aruba op toeristisch
gebiedaan het gebeuren is".

Vice-president van CHA,
John Bell, benadrukte het be-
lang van de tentoonstelling
waarvoor hij ook de lokale han-
del uitnodigde. Volgende week
zullen tijdens de werk- vergade-
ringen deCaribische problemen
envragen aan deorde worden ge-
steld om deze gezamenlijk te lijf
tekunnen gaan.

Onder de gasten, dienaarAru-
ba komen, bevinden zich hotel-
vertegenwoordigers, reisagen-
ten en experts, maar ook pers-
vertegenwoordigers uitCanada,
de Verenigde Statenen Europa.
Deze laatste groep zal volgende
week op een informele bijeen-
komst, georganiseerd door mi-
nisterMansur, indegelegenheid
worden gesteld de lokale pers te
ontmoeten.

INDUSTRIE
Vice-preisdentBell benadruk-

tenogeens ineen gesprek met de
pers, dattoerisme een complexe
industrie is, hetgeen volgende
week tijdens de bijeenkomsten
wel zal blijken.

Inmiddels zijn gisteren de
eerste gasten opArubaaangeko-
men waaronder bestuursleden
van de CHA, CTA en het Carib-
bean Tourism and Research
Center om de laatste voorberei-
dingen tetreffen. Deplenaire zit-
tingen zijninhetAmericana Ho-
tel, terwijl de grote tentoonstel-
ling in hetConcorde Hotel wordt
gehouden.

In Americana is het secretari-
aat van de CHIC gevestigd, als-
mede een modern uitgerust

perscentrum. Hierin bevinden
zich niet alleen telefoon, maar
ooktelefax, telex,kopieermachi-
nes enz, waar voor de inrichting
alle medewerking werd onder-
vonden, ondermeervanSETAR,
NCR, IBM, Antraco Aruba en
Xerox Antiliana.

De komende dagenwordenbe-
steed voor de registratie.van de
deelnemers. Maandagmorgen
om negen uur is deofficiële ope-
ningonder meermettoespraken
van premier mr Henny Emanen
minister voor Toerisme, Don
Mansur.

ZAKENVARIA
VAN SILVHANNE VROLIJK
ontving deredactie van deAmi-
goe haar nieuwste kleine gram-
mofoonplaat waarvoor Gemmy
de Freitas de productie ver-
zorgde. Aan de ene kant van de
plaat wordt alle aandacht be-
steed aan 'Mami', terwijl aan de
andere kant dit gebeurt met 'Mi
papi ta chevere'. Beide liederen >worden door Sulvyanne gezon-
gennaar een compositievanEric
Rincones en arrangementvanF.
Granadillö.

*fa* VERGUNNINGS-
VERORDENING

De Ministervan PubliekeWerken en Volksgezondheid maaktbe-
kend, dat een ingekomen verzoekschrift ter verkrijging van een
bierhuis- eneenrestaurantvergunning B terexploitatie in
het perceel SabanaBlanco 52, ingaande 10 juni1988gedurende
14 dagen op het Bestuurskantoor bij het Centraal Bureau Juri-
dische en Algemene Zaken, ter inzage ligt. Bedoelde vergunnin-
gen geven recht tot verkoop in hetklein van zwakalcoholische en
alcoholvrijedrankenvan op eenvoudigewijze te bereiden spijzen
voor gebruikter plaatse voor welke devergunningengelden. Ge-
durendegenoemdetermijn van 14 dagen heeft een iederhetrecht
schriftelijk zijn bezwaren tegen verlening dervergunningen ken-
baar te maken.

RococoPlaza
LXV

ANTIEK & CURIOSA
Tanki Leendert 158-Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.
__. __

Met ingang van 1 mei 1988 heeft
dr. Benita Britt- Croes, districtarts
HAAR PRAKTIJK VERHUISD

van Pos Chikito 5-B
NAARPOS CHIKITO 71-B

BloM " \ volgens afspraak, iedere dag,
3 tot 5 uur J uitgezonderd dinsdagmiddag.
telefoon: 41984.

I Directie Volksgezondheid,
Dr. D.S. Bermudez, wnd. Directeur.

pl-4v?-fllr|da *~r■ * v oeaok>ieó(r£
OPENING

NOVEMBER 1
"more of the most luxurious suites on Aruba"

We are looking for

A GENERAL LEDGER CLERK
Requirements:— HAVO with business administration— P.D.orMEAO— Must maintain the high standards set forth by Manage-

ment andCompany Policies— Very responsible, mature and a teamworker.

Please sendwritten application withfull documentation anda pic-
ture in confidence to PlayaLinda Beach Resort.

Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

Beatrixstraat 34
Tel.: 22720

AUTOVERZEKERING j

5AMIGOE

Wega di Number
Aruba
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Door douane VS
Konvooi met
voedsel voor
jeugdNicaragua
opgehouden

WASHINGTON — Over-
eenkomstig het bestaande
embargo opdehandel metNi-
caragua van deregering van
president Ronald Reagan in
1985hebben deAmerikaanse
autoriteiten een konvooi van
57 Amerikaanse vrachtwa-
gens met ingezamelde voe-
dings- middelen, kleding en
medicijnen voor Nicaragu-
aanse kinderen tot staan ge-
bracht bij het grens- plaatsje
Laredo in destaatTexas.

De douane- ambtenaren zei-
den derichtlijnen uit te voeren
volgens het handels- embargo.
De voertuigenkunnen trouwens
voor militaire doeleinden wor-
dengebruikt, aldus een douane-
ambtenaar. De voedsel- kara-
vaan welke 94mensen omvat be-
staat uit dertig ton voedsel, kle-
ding, medicijnen en onderwijs-
materiaal. Een leider van dit
transport, PhilipRoettinger, zei
dat de douane weigert het kon-
vooi doorgang teverlenen. Wan-
neer men een borg betaalt ter
waarde van de voertuigen mag
men wel verder gaan.Dit om er
zeker van te zijn dat de auto's te-
rugkeren uit Nicaragua. Het
geld hiervoor is niet voorradig.
Deze eisbetekent het einde van
deze actie, zo meent men.

Geruchten over overname hotel
Peghoux verwisselt Concorde
Aruba voor Mexicaans hotel

ORANJESTAD — Als een
verrassing voor velen kwam
hetbericht, datdehuidigege-
neralmanagervan Concorde
Aruba, Alain Peghoux, het
hotel zal verlaten. Op 23 juni
wordt in Mexico hetRenais-
sance Hotel geopend, waarin
Peghoux een belangrijke di-
rectiepost kreeg aange-
boden.

Hij wordt namelijk manager
van het Ramada Renaissance
Hotel in Cancun Mexico. 'Insi-
ders' sluiten hetniet uit, datPeg-
houxovertwee jaar,wanneer het
Ramada Renaissance op Aruba
opengaat, weer naar Aruba te-
rugkeert. Vanmiddag wordt in
het hotel een afscheidsreceptie
gehouden.

mixmmmssmmmy

WILLEMSTAD-Deze week
introduceerde hetparfumhuis V.
Rochas deparfumByzance.Deze
parfum scoort momenteel heel
erg hoog inEuropa. Op Curagao
zalLa CasaAmarillo deparfum
gaan vertegenwoordigen.

Tijdens een cocktail- party in
het-Plaza Hotel werd Byzance
geïntroduceerd. Hiervoor waren
Annika Wallen en Shari
Sternbach speciaal uitFrankrijk
en de VS overgekomen.

Op defoto vlnr Jossy Capriles
(directeur van La Casa Amaril-
la)t Annika Wallen, Shari
Sternbach (internationaal verte-
genwoordigster van Rochas) en
Hubert Jansen(manager vanLa
CasaAmarilla).

VEEL VERANDERD
Peghoux, die in vele landen

heeft gewerkt,nam vorig jaar—
onder moeilijke omstandighe-
den — de leiding van Concorde
over. Onder zijn leiding is er de

afgelopen maanden in het hotel
veel ten voordele veranderd en is
ook een uitstekend contact met
de pers gegroeid mede dankzij
het PR-departement onder lei-
dingvanRosita Laclé, diehierbij
alle medewerking van Peghoux
kreeg. Hetis nognietbekend wie
zijn opvolger gaat worden.

Onbevestigde berichten wil-
len, dat de Venezolaanse eige-
naar het hotel aan een Japanse
groep heeft verkocht. Ook het
personeel had deze berichten
vernomen dochkon geen beves-
tigingkrijgen, maar is wel onge-
rust wat er met hunbanen gaat
gebeuren wanneer het hotel in-
derdaadverkocht werd.

Inkringen van de Arubaanse
regering was men niet op de
hoogte, dat het hotel verkocht
zou zijn of dat er ook maar be-
sprekingen hierover gevoerd
worden.Dit zou tochwel moeten
mede vanwege de verschillende
vergunningen die daarbij be-
trokken zijn.

Tijdens dialoog in Managua
Sandinisten en Contra's
beschuldigen elkaar

MANAGUA — Over en
weerzijn tijdens de vierde di-
aloog- ronde op hoog niveau
verwijten gemaakt over
schendingen van het tijdelij-
ke bestand in Nicaragua. De
contra's hebben dë Sandinis-
ten gewaarschuwd dat zij
nieuwe aanvallenzullen gaan
ondernemen alsdedialoogop
een mislukking uitloopt.

Het overleg zal naar ver-
wachting drie dagen duren. De
sfeer is in de afgelopen weken
aanmerkelijk verslechterd tus-
sen de Sandinisten en de
contra's. Toch zei men van de
kant van Managua dat men nog
steeds uitis opdeondertekening
van een vredes- akkoord methet
verzet datwordt gesteund door
de Verenigde Staten.Er is niets
bekend gemaakt over defeitelij-
ke inhoud van het overlegtussen

beide partijen in de hoofdstad
van Nicaragua.

GEENERNST
Duidelijk is wel dat decontra's

de Sandinisten verwijten datzij
geenernst makenmet debeloof-
de democratiserings- processen.
Maar Managua stelde na-
drukkelijk daartegenover datde
contra'srecentelijk opnieuw Ni-
caraguaanseburgers ingijzeling
hebben genomen. Men herhaal-
de hun eisdat deduizend door de
contra's ontvoerde Nicaragua-
nen moeten worden vrijgelaten.
De leider van de delegatie der
contra's, Alfredo Cesar, had een
onderhoud met vertegenwoordi-
gers van de veertien oppositie-
partijen welke in Nicaragua
opereren. Ook deze willen dat
Managuameer vaart zet achter
dedemocratisering.

NIETALLEEN GELD
Wanneer de Simar-

leerkrachten met de be-
windsman willen spreken over
de verschillende facetten van de
examens, breekt minister Croes
iedere dialoog af door te stellen
"dat de onderwijskrachten er al-
leen maar op uitzijn om geld te
krijgen voor het maken van ex-
amens".

In ditverband merkt de Simar
op, dat betalen voor examens
niet alleen het onderwerp is dat
de Simar van belang vindt. Er
zijnnog anderefacetten. Wathet
betalen van examens betreft
haalt de Simar het recentelijke
vonnis aan tegen een MAO-
leerkracht, waarin de rechter
duidelijk stelde, dat betrokken
onderwijskrachten recht hebben
op een financiële vergoeding
voor het maken van examens
omdat dit extra werk inhoudt.
Ook deMTS-leerkrachten lieten
de minister weten datzij beta-

ling voor examens wensen. Ooi
ten aanzienvan de examens bil y
de Arubaanse Pedagogisch' \t
Akademie zouden verschil vat ,
opvattingen bestaan met de mi' v
lister. j

Integenstelling tot voorgaan' vle jarenwerden dit schooljaai j,
/oor de studenten van KO-3
.kleuterleidster- opleiding) d« t
.xamenopgaven niet uit Neder- j
land ontvangen. De directieval (
Onderwijswerdtijdigopdehoog' ,
te gesteld.

MINISTER IS VERANTWOORDELIJK
Bond: bij regering ontbreekt integraalbeleid

SIMAR: examenprobleem
nog steeds niet opgelost

ORANJESTAD — Sinds
1986 toen Aruba zijn aparte
statuskreeg, werd het onder-
wijs op Aruba geconfron-
teerd met een ernstig pro-
bleem, namelijk het examen.
Dat is het standpunt van de
Vakbond van leerkrachten,
SIMAR, die daaropineen lan-
ge verklaring ingaat.

Volgens de Simar ontbreekt
een integraal beleid ten aanzien
van de examens door derege-
ring, in casu de minister van
Welzijnszaken, mr Mito Croes.
Voor het onderwijs is dateen ste-
vige slagomdathet examen een
essentieel deeluitmaakt van het
onderwijssysteem op Aruba. De
bewindsman wordt verweten de
chaos nog erger te maken omdat
hij niet net debetrokken instan-
ties, in casu met de schoolbestu-
ren, Simar en leerkrachten aan
tafelwil zitten om dezekwesties
tebespreken. Inditverband stelt
het Simar-bestuur, dat ieder
eindexamen voor welke ty-
peschool ook belangrijk is voor
de studerenden en onder de ver-
antwoordelijkheid van deminis-

tervalt. Zonderuitstel dienen er
duidelijkeafspraken gemaaktte
wordenvoor nu en detoekomst.

BijAruba Hi Winds:

Nevin Sayre aankop
bij professionals

ORANJESTAD — Met har-
de wind — een zegen voor
windsurfers — vond gisteren
de derde dag van de Aruba
Hi-Winds Pro-Am zijnbeslag.
Inmiddels iseen Nederlandse
televisieploeg aangekomen
die al begonnenis met de no-
dige opnames van de activi-
teiten.

De uitslagen van woensdag
waren: amateurs jibeslalom: da-
mes: 1.Katty Robillard (VS), 2.
EdithTrepanier (Canada), 3.Ta-
nya Hendrick (VS), 4. Heleen
Bongers (Aruba), 5. BrigittePal-
stra (Aruba). In detweede ronde
eindigde Robillard weer als
eerste, gevolgd door Trepanier,
Hendrick en Bongers als num-
mervier.

Heren tot 32 jaar: 1. Nick An-
derson(VS), 2. Brian Gore (VS),
3. Fred Bross (VS), 4. Don Bo-
wers (VS), 5. Carlos Garcia
(Yen), 6. Brian Talma (Barba-
dos), 7. James Buderus (Virgin
Islands), 8. David Gladstein
(VS), 9. Jason Briedes (VS), 10.
Chipi Grunwald (Ven), 11. Ge-
rard van der Laan (Aruba), 12.
Hayden, 13. Andy Angulo
(Hawaii), 14. Gabriel Pichardo
(Aruba), 15. Brink, 16. Ri-
chardson (Aruba), 17.Divila.

Masters boven 32 jaar: 1. Da-
vid Stanger (VS), 2. Pieter
Zweers(Nederland), 3. Bob Mur-
ray (VS), 4. Bryan Harms (Aru-
ba), 5. Arie-Jan Bakker (Ned.
Antillen), 6. Tjaden, 7. Alex Ca-

viglia (VS), 8. Frits Bus (St
Maarten),9. Turner, 10.Muncie,
11. Sica, 12. Philips, 13. Morris
Friedman (Aruba), 14. Stenger,
15. Haanen, 16. Valone (VS).

Bij het onderdeel jible slalom
voor professionals gaat de win-
naar vanvorig jaar,Nevin Sayre
(VS) aan dekop. Dinsdageindig-
de hij op de tweede plaats en
woensdag kwam hij als eerste
binnen. Hierna volgen: 1. Björn
Dunckerbeck (Spanje), 3. Phil
McGain (Australië), 4. Anders
Bringdal (Zweden), 5. Ralf
Bachschuster (Duitsland), 6.
Robby Naish (VS), 7. DavidRoss
(Hawaii), 8. EricThieme(Frank-
rijk), 9. Kristinsen (Denemar-
ken), 10. Alex Aguera(Hawaiï)i
11.Bruce Wylie (New South Wa-
les), 12. Groenewoed (Neder-
land), 13.Berkstresser (VS), 14.
Francois Maguerez (Frankryk),
15. Belbeoch (Frankrijk), 16.
Ohm (Duitsland).

Dames profjibe slalom: 1. Na-
thalie Lelievre (VS), 2. Picard
(VS), 3. Angela Cochran
(Hawaii), 4. Martinevan Soolin-
gen (Nederland), 5. Duncker-
beck (Spanje), 6. Seeger (Enge-
land), 7. Nathalie Siebel(Duits-
land), 8. Carol-Ann Alie (Cana-
da), 9. Anick Graveline (Cana-
da),10.Muller, 11. Sales(Frank-
rijk), 12. Tschritter (Canada),
13.DanaDawes(Hawaii), H.Li-
sa Neuberger (Virgin Islands),
15. Simon (Frankrijk), 16.Lisa
Fennell (Canada).

VERBAZING
Totverbazing vandedocente? ,

verd op 27mei eenbriefvan mi' ,
lister Croes ontvangen om het
.ntwerpexamen de volgende
morgen omtien uur inte zenden
Indien dit niet zou gebeurefli
sprak de minister van "ernstige
plichtsverzuim". De betrokken
docenten, allen leden van de Si-
mar, zetten in een briefopnieu* ,
de situatie aan de minister ui-
teen. Deze wilde daarop een ge-
sprek, datop 3 junimet deminis-
ter en adviseursplaatsvond.

Uitvoering werd de situati*
geanalyseerd, waarbij de minis-
ter een duidelijk standpunt
kreeg te horen. Later werdmee-
gedeeld, dat de docenten en Si-
mar een telegram zouden ont-
vangen, doch tot op heden werd
van de minister niets meer ge-
hoord. De examenskonden 30 eB
31 mei niet plaatsvinden en de
kandidaten worden steeds onge-
ruster over deze gangvanzaken-

De Simar liet in zijn verkla-
ring een ernstige waarschuwing
horen, dat de minister ver-
moedelijk met het gevoel van de
bevolking zal gaanspelen om de
leerkrachten in een slecht dag-
lichtte stellen.

Onvoldoende
voor Reagan
WASHINGTON — De

meerderheid van de Ame-
rikanen is het nieteensmet
hetbeleid datWashington
tot nu toe voerde ten aan-
zien van de ongekroonde
koning van Panama, gene-
raal Manuel Antonio No-
riega.

Het opinie- onderzoek dat
in opdracht van de Was-
hington Post en de tv- omroep
ABC werd uitgevoerd toont
aan dat58 procent van de on-
dervraagden de Panamese
politiek vanpresidentRonald
Reagan afwijst. Slechts 28
procent geeft er zijn zegen
aan. Bij een in maart gehou-
den enquête stond er slechts
39 procent afwijzend tegeno-
ver hetPanama-beleid. Toen
sprak 49 procent der onder-
vraagden zich positef daaro-
ver uit.Het laatste onderzoek
werd ondernomen vlak voor
minister George Shultz be-
kend maakte dathet overleg
over het vertrek van Noriega
op het laatste ogenblik was
mislukt.

UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSEANTILLEN
Faculteit derRechtsgeleerdheid

VACATURES VOOR

WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS
METEEN GEDEELTELIJKE DAGTAAK.
A. SOCIOLOGIE
B. ANTILLIAANS BURGERLIJK PROCESRECHT
Ad: A:
TAAK:
Het verzorgen van decollegesen tentamens in ditverplichtekandidaatsvak, het begeleidenvan studenten bijhet
maken van werkstukken en het doenvanonderzoekopbovenvermeldvakgebied. Hetonderwijs iserop gerichtde
student in de kandidaatsfase (het eerste en tweede jaarvan de studie) in te leidentot de Sociologie en vervolgens
debeginselen van de sociologievan het Caraïbischgebiedbij te brengen.
VEREISTEN:
Een voltooideuniversitaire opleidingop voornoemd vakgebied. Praktijkervaring - bij voorkeur opgedaan op de
NederlandseAntillen en/ofAruba- op het betrokkenvakgebied strekt tot aanbeveling.
Ad. B:
TAAK:
Hetverzorgen van de collegesen tentamens in ditverplichte doctoraalvak, hetbegeleidenvan studenten bij het
makenvan werkstukken en het doenvan onderzoekopbovenvermeldvakgebied Hetonderwijsiserop gerichtde
student in de doctoraalfasebasiskennis te verstrekken metbetrekkingtotde organisatievan de burgerlijkerecht-
spraaken deloopvan de civieleprocedure alsmedehetverschaffen van inzicht in de struktuurvan het burgerlijk
procesrecht en de daaraanten grondslagliggende algemenebeginselenvan procesrecht.
VEREISTEN:
Eenvoltooide universitaire juridischeopleiding.
Praktijkervaring - bij voorkeur opgedaan op deNederlandse Antillen en/of Aruba- strekt tot aanbeveling.
STREEFDATUM:
Vervulling van dezefuncties wordt nagestreefd per 1 september 1988.
SOLLICITATIES:
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculumvitae, dienen uiterlijk 17 junia.s. gerichtteworden aan de
voorzittervan debenoemingscommissie,Mr. H.L. Peloz, JanNoorduynweg111.Curacao, bij wieookinlichtingen

ir- w§£kaan van d. Faculteit Universidat Nashona! di Antia ||
derRechtsgeleerdheid. _S______-_________________3SS_______^s^

Universiteit vande NederlandseAntillen
University ol the NetherlandsAntilles
Universidad de lasAntiliasNeerlandesas
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rjft EILANDGEBIED CURACAO

Tot de taken van het Eilandgebied behoren onder meer het innen van
belastingen en retributies ten behoeve van het Eilandgebied Curasao en van
de Nederlandse Antillen.
Een deel van de hiervoor benodigde administratieve verwerkingen gebeuren
door middel van een RPG II ontwikkelde computer applicatie op een IBM
Systeem 36. Momenteel is een proces gaande om, met behulp van modernere
informatietechnieken, over te gaan tot een volledige en hernieuwde
automatisering van de te voeren administratie.
Binnen de Automatiseringsafdeling van de Eilandsontvanger bestaat in dit
kader behoefte voor de snelle opvulling van de volgende vacatures:
A. PROGRAMMEUR - ASSISTENT SYSTEEMBEHEERDER
Kennis van de programmeertaal RPG II en minimale systeembeheerders-
ervaring zijn een vereiste.
Kennis en ervaring met het IBM systeem - 36 sterkt tot aanbeveling.
B. SENIOR PROGRAMMEUR - SYSTEEMBEHEERDER
Minimaal beëindigde algemene of beroepsopleiding op middelbaar niveau.
Enige jaren ervaring met het IBM systeem - 36 en de programmeertaal RPG
II is een vereiste.
ARBEIDSVOORWAARDEN:
— Salariëring afhankelijk van diploma's en ervaring;
— Secundaire arbeidsvoorwaarden conform de bij de Eilandsoverheid

geldende voorwaarden;
— Ruime mogelijkheden van voortgezette opleiding in moderne

programmeertechnieken en aantrekkelijk carrière mogelijkheden in de
automatiseringsafdeling van de Eilandsontvanger.

Medische en psychologische keuring maken onderdeel uit van de sollicitatie-
procedure.
Bij de overheid werkzame sollicitanten krijgen de voorrang.
Gelieve sollicitaties vóór 1 juli 1988 te richten aan de Ontvanger van het
Eilandgebied Curasao, Regentesselaan z/n.

Het Bestuurscollege voornoemd,
De Gezaghebber, De Secretaris,
Drs. E.R. Wilsoe. Mr. E.A. Vlieg.
i i

|J EILANDGEBIED CURACAO
De Geneeskundige en Gezondheidsdienst roept sollicitanten op voor de
funktie van:

VERPLEEGKUNDIGE BIJ DE AFDELING JEUGDGEZONDHEIDSZORG
FUNKTIE INHOUD:
— Het houden van consultatiebureau voor zuigelingen enkleuters;
— Het assisteren van de schoolarts bij periodieke geneeskundig onderzoek

van de schooljeugd;
— Het opsporen van probleemgevallen en risicogroepen;
— Het verrichten van school- en huisbezoeken;
— Medewerking verlenen aan de verdere opbouw en ontwikkeling van de

jeugdgezondheidszorg;
— Hetverrichten van G.V.O. aktiviteiten.
FUNKTIE EISEN:
— Basisopleiding tot Verpleegkundige en aangevuld met de opleiding M.G.Z.;— H.8.0.V.;
— Goede beheersing van de Papiamentse taal;
— Goede redactionele vaardigheden.
Zij die momenteel in de M.G.Z. opleiding zijn, kunnen ook reflekteren.
AANSTELLING:
De aanstelling geschiedt volgens de regeling geldende bij de Overheid.
Bij de sollicitatieprocedure hoort een psychologische-medische keuring.
INFORMATIE:
Informatie over de funktie kan worden ingewonnen bij de heer Wiedijk, plv.
hoofd Afd. Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar op tel.: 625800 toestel
160/161.
Sollicitaties worden verwacht binnen twee weken na verschijning van deze
advertentie bij het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst,
Dr. Mac Kibbelaar, p/a Piscaderaweg 49, Zaquito.

Het Hoofd voornoemd,
AM- P.R. Dr. Mac Kibbelaar.



Van Basten neemt extra training

Michels maakt zondag
pas opstelling bekend

METTMANN — Voor hetNederlandselftalzit de voor-
bereiding op de Europese ti-
"clstrijd er bijna op.
Woensdagmiddag, de voor-
laatste dag van de periode
waarin zware inspanningen
berden geleverd, werd doorMichels en zijn selectie ge-
wandeld in het Neanderdal.
Negentien spelers trokken de
vrije-tijdsschoenen aan. Mar-
<*> van Basten had minder be-
langstelling voor het dal van
de beroemde oermens. Hij
ging met assistent-trainerVanLingen naarhetvoetbal-
veld van het hotel in
Mettmann. Op eigen verzoek
deed de 23-jarige internatio-
nal, in Oranje gedegradeerd
tot derde keus, achter Bos-
man enKieft, een extra trai-
ning.

"Ik blijk datnodig te hebben.Dsben er zoveel maanden uit ge-
weest, datikgewoonheelveel oe-

feningen moetafwerkenom mijn
oude niveau weer te halen. Ik
merk dat bepaalde onderdelen
vanmijn spel niet goed zijn. Dan
train ik liever dandatikga wan-
delen", aldusVan Basten.

De teleurstelling na het er-
kennen van zijn ondergeschikte
positie in het nationale elftal,
heeft Van Basten ondertussen
wel verwerkt. Vorige week re-
belleerde hij nog, voerde ge-
sprekken met raadsman Cruijff
en coach Michels, maar nu kan
de Utrechteroverweg met dere-
aliteit. "En die is dat Bosman
speelt. Toen ik het trai-
ningskamp van Nederland in
Noordwijk binnenkwam, had ik
daar niet echt op gerekend. Ik
ging ervan uit, dat ik mijn oude

f(laats, die ik in Polen voor het
aatst bezette, zou terugkrijgen.

Dat is niet zo. Daar heb ik het
moeilijk mee gehad. Maar nu
kan ikmevinden in deopstelling
van Michels. Ik denk dathij wel
gelijk heeft gehad.Bosman heeft
goed gespeeld toen ik er nietbij
was. Die heeft terecht vertrou-
wen gekregen."
Van Basten is er in het trai-

ningskamp achter gekomen, dat
je als topspeler niet ongestraft
van oktobertotapril uitcompeti-
tie kunt zijn. In de top van het
Europese voetbal is scherpte
noodzaak. Van Basten, dieonte-
vreden was over zijn prestatie
van dinsdag tegen de amateurs
van Quick, heeft zelfs vrede met
de ontwikkeling datKieft voor
Michels de tweede man voor de
centrumpositie is.

Kieft liep dinsdag na een goe-
dehelft inBenrath tebluffen, dat
hij zichzelfzondag in debasis zag
tegen de Sovjetunie. "Ik ben de
tweede manvoor de spitsnaGul-
lit", zo deeddePSV-erheel over-
tuigd. "Ik ben in de vorm van
mijn leven", was de andere tekst
die twijfelaars moest over-
tuigen.

Michels is er voor zichzelfwel
uit watde samenstellingvan het
Nederlands team betreft. Hij
geeft denamenvan deelfspelers
alleen nog niet officieel vrij,
maar die zullen niet afwijken
van de opstellingen tegen Roda
JCen tegenQuick. Het elftal en
de vijf reserves worden zondag
paskort voor dewedstrijd tegen
de Sovjetunie vrijgegeven. Van-
daag oefent Nederland, aan het
eind van de laatstezware dag uit
de voorbereiding, in Groesbeek
tegen dekampioen van dehoofd-
klasse B, De Treffers, die ook al-
gemeen kampioen is geworden
van de zondag-amateurs.

De Treffers kreeg de titel
dankzij de winst van Elinkwijk
opTOP (2-0). Bij winsthad TOP
eventueel de titel kunnen pak-
ken, afhankelijk van de score.

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVOKORSOU
«wembad)
*»pendvan 09.00-12.00/i4.00-17.00 uur;
wsdag- en donderdagmorgengesloten.

&OWLEN'Damacor Bowling Club, Chuchu-
"We_)
"Peningstijden: maandag t/m donderdag
_*> 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdagV* 1si.oouur totna 02.00uur;zondagvanafïj.OOuur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO£Jaduro Plaza)
"""tore maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

schaakvereniging janwé
(Sentro diBario Janwé)
'Ike zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
fchaakles en-training voorde jeugd vanaf7"««jaar.
BASEBALL
jAA-klasse)
jJ-OOuurAlphavs StaMariaPirates/ABC-
Wallé Construction - Sentro Deportivo
Körsou.

20Deelnemers
Olympische ploeg
krijgt gestalte

DEN HAAG — De Olym-
pische ploeg, die doorhetNe-
derlands Olympisch Comité
(NOC) naar despelen van Se-
oul wordt afgevaardigd,
krijgt steedsmeer gestalte.

Deploeg ziet er opditmoment
alsvolgt uit:

Zeilen:470 (dames): Hennie Vegter/
Marion Bultman; 470 (heren):
Robert en MarkDrontman.

Atletiek:
Marathon: Carla Beurskens; ko-
-elstoten: Erik deBruin; discus-werpen: Erik de Bruin; zeven-
kamp: Tineke Hidding.

Roeien:
{Jubbelvier: Jurgen Nelis, Ro-j>ertBakker, Hans Kelderman,
Herman van de Eerenbeemt;

zonder stuurman: SvenSchwarz,Ralph Schwarz, Johankeutschner, Tjark deVries.
Tafeltennis:enkelspel: Bettine Vriesekoop;

Vriesekoop/Mirjam
kloppenburg.-Kano:
**2 - 500 m: Annemiek Derckx/Aönemarie Cox.

Boksen:
zwaargewicht: Arnold Vander-«jde.

Marathon over87,4 km

Zuidafrikaan wint
voor achtstekeer

JOHANNESBURG — De
Zuidafrikaanse hardloper
Bruce Fordyce heeft in zijn
vaderland voor de achtste
keer in successie de 'Comra-
des Marathon'gewonnen.

De wedstrijd gaat over 87,4
kilometer vanDurban,aan de
IndischeOceaan,naarPieter-
maritzburg in het binnen-
land. Hij bleef 12.000 atleten
voor.

De 32-jarige Fordyce legde
de afstand van het parcours,
dat voornamelijk bergop
loopt, afin derecordtijd van 5
uur, 27 minuten en 41 secon-
den. Zijn vorigrecord dateert
van vijfjaar geleden. Toen
wasFordyce tweeminuten en
31 seconden minder snel.

Bij de dames won de 23-
-jarige onderwijzeres Frith
vanderMerwein6uur,32mi-
nuten en 55 seconden. Zij was
hiermee bijna twaalf minu-
ten sneller dan het oude re-
cord.

Stephan Roche
is geopereerd

PARIJS — De lerse wiel-
renner Stephan Roche heeft
inParijseen operatie aanzijn
knie ondergaan. Het resul-
taatvan deingreepwordt be-
moedigendgenoemd.

De wereldkampioen van 1987
bevestigde nogmaals dathij niet
meedoet aan de Tour de France
van dit jaar. Hij zei: "Ik zou wel
dcclkunnen nemen, maar in
welke staat zou ik de Ronde
beëindigen?Hetisbeterrustigte
werken aan mijn conditie. Ik
denk dat ik eind juli,begin au-
gustus mijnrentree in het pelo-
ton zal maken."

Roche sloot de mogelijkheid
als zou hy de Tour deFrance als
volger meemaken, uit. "Ik ben
wielrenner", was zijn commen-
taar.

Op 17,18en 19 juni:

Toptennis op banen van
Tennispark Julianadorp
WILLEMSTAD— Op 17,18

e»il9juniwordthetdoorCoca
~ola gesponsorde 'Coca Cola
"»terIsland Invitational 1988'
°P de banen van Tennispark
"Ulianadorp gespeeld.

Voor dit toernooi worden de
J°P-twee dames en de top-twee
beren vanArubaen Bonaire uit-
fpnodigd, alsmede vier top-
(lames en viertop-heren vanCu-ra ?ao. Gespeeld worden een da-
"öes- en heren-enkelspel, beide

een winnaars- en verlie-
Zersronde, alsmede een ge-
lengd-dubbel (enkelvoudig
«lock-out).. Het toernooiwordt vrijdag 17
J^ni om 17.45 uur officieel geo-
pend, waarna om 18.00 uur de
Wedstrijden in het enkelspela*nvangen.

Dan staan devolgende partij-
het programma: PatriciaUlJkhuizen(Cur)-Liselle Doma--9«;Bse (Bon); William Mau-Asam

gur) - Clifton Wong (Aru);Riek
(Cur) - Chuay Gonzales

(Bon).
Om 19.30uur devolgende du-

els: Yolanda vanRosberg (Cur) -
Heleen Bongers (Aru); Jereline
Joubert (Cur) - Clair Sealey
(Bon); Kevin Jonckheer (Cur) -Rudy Domacasse (Bon).

Alsafsluitingvan de vrijdaga-
vond starten om21.00uur devol-
gende wedstrijden: SharonPhe-
lipa (Cur) - Diane van Gullick
(Aru) en Carl Phelipa (Cur) -Bert van Hoof(Aru).

Zaterdagmorgenom09.00 uur
volgende gemengd-dubbels: Cu-
ragao - Aruba en Curagao - Bo-
naire.De halve finales in heten-
kelspel, voor zowel dewinnaars-
als de verliezersronde, vangen
die dagom 17.00uur aan.

De nnale-wedstrijden worden
op zondag gespeeld en vangen
om 16.00 uur aan, met daarop-
volgend de prijsuitreiking. De
toegang tot de/e wedstrijden op
debanen van Tennispark Julia-
nadorp, aan de St. Michielsweg,
is gratis.

NEW YORK — De uitslagen
van de woensdag in de Ameri-
kaanse baseball- competitie ge-
speelde wedstrijden zijn:

AmericanLeague:
Detroit Tigers -Baltimore Orio-
les 12-4,Cleveland Indians - To-
ronto Blue Jays 4-2, BostonRed
Sox - New York Yankees 4-3,
MinnesotaTwins - Chicago Whi-
te Sox 5-2, Kansas CityRoyals -Oakland Athletics 5-4, Califor-
nia Angels - TexasRangers 5-2,
Milwaukee Brewers - Seattle
Mariners 8-7.
NationalLeague:
Montreal Expos - Philadelphia
Phillies 5-4 (10 innings),
Pittsburgh Pirates - Chicago
Cubs5-1, SaintLouis Cardinals -
New Vork Mets 5-2, Cincinnati
Reds -SanDiego Padres 7-1, Los
Angeles Dodgers - Houston
Astros 11-1, Atlanta Braves -
SanFrancisco Giants 5-4.

Contract 1 jaar:
Bert Jacobskomt,
Rinus Israel gaat

ROTTERDAM — Rob Ja-
cobs is bij Feijenoord als
hoofdtrainer de opvolger ge-
worden vanRinus Israel.

DebesturenvanFeijenoorden
Excelsior (waar Jacobs al een
contract had voor het komend
seizoen) en Jacobs kwamen
dinsdagavond laat tot over-
eenstemming. Jacobs die het af-
gelopen seizoen trainer was bij
FC GroningenenRoda JC,kreeg
een verbintenis van eenjaar.

Israel besloot vorige week
woensdag zijncontract bij Feije-
noord, dat een paar maanden
eerder was verlengd ennogtwee
seizoenen duurde, te verbrekennadat Jorien van den Herik,
voorzitter van de nieuwe be-
heerstichting Feijenoord, zich
kritisch over hetaanblijven van
Israel had uitgelaten.

Volgens bestuursvoorzitter
Gerard Kerkum is op de bijeen-
komst van dinsdag toegezegd,
dat Feijenoord een
vriendschappelijk wedstrijd op
Woudestein(het terreinvan Ex-celsior) zal spelen. Voorts legde
Feijenoord een intentie-
verklaring voor een samenwer-
kingsverband met deeerste divi-
sieclub af, zonder dat dit nader
werd gespecificeerd.

ROB JACOBS: opvolger van
Rinus lsrael ...

NBA-finale basketball

Verrassende winst van
Pistons in Los Angeles

LOS ANGELES — De De-
troit Pistons heeft de finale
vanhetNBAbasketball-kam-
pioenschap voor professio-
nals van deVerenigde Staten
meteen stunt geopend.

Pistons wondinsdagin hethol
van de leeuw de eerste wedstrijd
in de serievan zeventegen deLos
Angeles Lakers met 105-93. Bij
rust leidde Pistons in the Forum
met zeventien punten (57-40).

De Detroit Pistons staat voor
het eerst sedert 1956 in de eind-
strijd. Indietijdwas debasis nog
gevestigd in Fort Wayne in Indi-
ana. DeLos Angeles Lakers pro-
beert na de Boston Celtics in
1969 de tweede club te worden
die de Amerikaanse titel twee
keer oprij verovert.

In dat streven paste een over-
winning in deeerste thuiswed-
strijd. Daarin slaagde deploeg
nietdooreen sterktweede kwart
van dePistons. Indieperiode van
twaalfminuten liep Detroit van
22-21 naar 57-40. In de laatste
vijf seconden van deeerste helft
mikten center Laimbeer en gu-
ard Isiah Thomas, na een steal,
voor dePistons driepunters door
de basket. Bij de Lakers werd
Earvin 'Magic' Johnson topsco-

rer met 28punten.
De tweede wedstrijd wordt

vandaag gespeelden is via hetsportkanaalESPN van de lokale
kabeltelevisie (TDS) te zien.
Daarnaverhuizen beide ploegen
voor drie wedstrijden naar De-
troit, waarna detweeresterende
duels eventueel in Los Angeles
worden gespeeld.

... EARVIN 'MAGIC'
JOHNSON: topscorer bij deLa-

kers ...
ISIAHTHOMAS.debeste spe-
ler van deDetroitPistons...

Real-spelers enthousiast

Bernd Schuster voor
drie jaarnaarReal

MADRID — De Westduitse
voetballer Bernd Schuster
heeft een contract voor drie
jaar getekend bij Real Ma-
drid, de club van de Neder-
landse trainer Leo Been-
hakker.

De 28-jarige oud-
international speelde de laatste
acht seizoenen bij rivaal Barce-
lona. Volgens de gezaghebbende
krant El Pais verdient Schuster
in driejaartijdzekertien miljoen
gulden. Aan detransfer houdthij
ongeveer 5,5 miljoen gulden
over. Bovendien bedraagt zijn
jaarsalariszo'n 1,7 miljoen gul-
den,exclusiefpremieswel te ver-
staan.

Contractueel was vastgelegd
datBarcelona nietsverdient aan
het vertrek van de blonde Duit-
ser, die in 1980 voor bijna vier

miljoen gulden werd overgeno-
men van I.FC Köln. De voetbal-
ler heeft bovendien een optie
vooreen vierdejaarbij deSpaan-
sekampioen getekend.

Onder regie van Schuster
haalde Barcelona in 1985 voor
het laatst de landstitel, maar de
laatste jaren lag hij vrijwel
constant overhoop metpresident
Nunez en de trainers Venables
en Aragones.

InHannover,waar de Spaanse
nationale ploeg zich voorbereid
op deEuropese titelstrijd, is door
de Real Madrid-spelers ver-
heugd gereageerd op dekomst
van demiddenvelder. SpitsEmi-
lio Butragueno zei: "Schuster is
sinds het stoppen van Platini de
beste spelverdeler ter wereld. Ik
verheug me op onze samenwer-
king en hoop dat hij zich snel
thuisvoelt in het team."

Karpov kampioen
in active chess
GIJON — De Rus Karpov is
kampioen in Active Chess geworden.

De onvermoeibare oud-
wereldkampioen werd, na zijn
zware inspanningen in de vier-
kamp in Amsterdam, de eerste
Europese kampioen Active
Chess, een soort semi-
snelschaken. In het toernooi,
dertien ronden in vijf dagen,
hadden de spelers voorelke par-
tij eenhalfuurbedenktijd.

Karpov werd winnaar met
tien punten. Een gelijk aantal
hadzijn landgenootToekmakov.
Op grond van het zwaardere
programma werd Karpov win-
naar. Hans Ree leverde in het
sterkeveld met 110 deelnemers
een uitstekende prestatie. Hij
deelde de vierde plaats met de
Russen Ehlvest, Novikov en
Krassenkov met 9 uit 13. Derde
werd deRus Gavrikov met 9,5.
Met zijn vierde plaats kwalifi-
ceerdeRee zich eveneens voor de
wereldtitelstrijd.

Bridge-uitslagen
Asiento-dames

WILLEMSTAD — Het
echtpaar Van Meijeren heeft
de tweede ronde van het va-
kantie- bridgetoernooi van
Asiento-dames gewonnen.

Hetpaar bleefde concurrentie
metruime cijfersvoor. Hetkomt
overigens niet vaak voor dat de
strijd om de tweede plaats voor
drie paren met een gelijke score
eindigt.

De uitslagvan de opdinsdag 7
junigespelde wedstrijden zijn:

1. Echtpaar Van Meijeren:
67,86%; 2. Schouten - Sheeser,
Vlug - Bongers, Henriquez -Nebbeling: 57,14%; 5. Kusters -
Beaujon: 55,16%; 6. Eikelboom -
Horsthuis: 53,74%; 7. VanBeek-
Blankenvoort: 52,38%; 8. Geen-
en - De Vries en Goudberg - Van
Werkhoven:51,19%; 10.Kusters
-De Vries: 50,00%.

Italië verliest van Wales: 0-1
BRESCIA -_ Het Italiaans

elftal heeft een pijnlijke ne-
derlaag tegen Wales geleden:
0-1.

De organisatoren van het WK
in 1990,doorvele kenners getipt
voor de eindzege in West-
Duitsland in de strijd omhet Eu-
ropees kampioenschap, verloren
bepaald niet roet een fantasie
opstelling van Wales.

Het doelpunt werd door een
Welshman in Italiaanse dienst

gemaakt. Inac eersteneittscoor-
de lan Rush, debij Juventus zo
tegenvallende spits, in de 38e
minuut de enige treffer van de
wedstrijd Wales, onder andere
tegenstander van Oranje in de
voorronden voor het WK '90,
wistdaanavoor 26.000toeschou-
wers Italië van scoren afte hou-
den.De ItaliaanFerri kreeg van
de Westduitse scheidsrechter
Tritschlereen gelekaart.

'Onderzoek was onvoldoende'
AZ spantkort geding aan

DEN HAAG — AZ uit
Alkmaar, dat afgelopen sei-
zoen degradeerde uit de ere-
divisie, stapt naar derechter.

De club neemt geen genoegen
methet onderzoekvan deKNVB
naaraanleidingvandewedstrijd
PEC Zwolle - Volendam. In dat
duelnamen beide clubs geen en-
kel risico, omdatze aaneenpunt
genoeg hadden voor klassebe-
houd. Het bleef 0-0, AZ was de
dupe.

SecretarisCastelijnshoopt de-
zeweeknogmet depresidentvan
de Utrechtse arrondissements-
rechtbank een datum voor een
kort gedingafte spreken. De be-
stuurderhoopt dat derechter be-
slist de wedstrijd als niet ge-
speeld tebeschouwen. Ofinieder
gevaldatdeKNVB een naderon-
derzoek instelt. '

Nahetbewuste duel inZwolle
gngAZ in protest by deKNVB.

et beriep zich op hetbondsreg-
lement, waarin staat datclubs
niet opzettelijk beneden hun
kunnen mogen voetballen. De
KNVB liet de waarnemer en de
scheidsrechter een rapport

opstellen. Samen met de wed-
strijdformulieren vormen die
het dossier.

AZ kreeg volledige inzage,
maar vond het onderzoek de
naam niet waard. Volgens de
Alkmaarders heeft deKNVB
niet kunnen aantonen dat het
reglement nietovertredenis. Se-
cretaris Castelrjns: "De KNVB
hadzicheenveelbeterbeeld over
dezaakmoetenvormen. Debond
hadook de besturen, trainersen
spelers op het matje moeten
roepen."

Wimbledon dreigt
Uefa metrechter

LONDEN — Wimbledon,
winnaarvan deEngelse voet-
balbeker, dreigt met ge-
rechtelijk stappen tegen de
Uefa.

Dit gebeurt als de Europese
voetbalbond de uitsluiting van
deEngelse clubs in deEuropese
bekertoernooien weigert op te
heffen. Sam Hammam, deLiba-
nese eigenaar van de Londense
club, heeft advocaten opdracht
gegeven uit te zoeken welke
stappen in dat geval te nemen
zijn tegen deUefa.

Wimbledon gaatbij zijn even-
tuele actie uitvan de steun vein
Manchester United en Luton
Town, de clubs die theoretisch
zijn geplaatstvoor het UefaCup-
toernooi. Met die twee vereni-
gingen is inmiddels contact ge-
zocht. De Europese voetbalbond
beslist op24juniof debanvan de
Engelse clubs gehandhaafd
blijft.

Op ski's naar
8000 m. hoogte

AMSTERDAM — Edward
Bekker uit het Limburgse
Klimmen heeft onlangs de
ShismaPangma (8013 m) in
het Hymalaya-gebergte ge-
heel opski'sbeklommen.

Dezeberg isde hoogsteberg
die geheel op Chinees
grondgebied (Tibet) ligt en is
een van de 14bergen ter we-
reld boven de8000 meter. De
26-jarige Bekker, Neder-
lands enige berg- en skigids,
heeft dit zelf bekend ge-
maakt.

Bekker maakte als enige
Nederlander deeluitvaneen
expeditie van de Duitse Al-
penvereniging. De groep be-
stonduit 25klimmers. De top
van de ShismaPangma werd
tegelijk met Bekker bereikt
door twee Oostenrijkers en
een Duitser. Een week later
kwamen nog eens elfklim-
mers boven.

De klimmers willen nu ook
een aanval doen op de Cho
Oyu (8201 m) opde grens van
Nepal en Tibet. Op detop van
die berg stond vorig jaar mei
al de Nederlander Bart Vos.
Bekker is overigens de vijfde
Nederlander, die een 8000-
-meter berg heeft bedwongen
en de eerste opski's.

VOLLEYBAL/OOSTZAAN —Voor 1200toeschouwers nam de
32-jarige Bert Goedkoop af-
scheid van het nationale volley-
bal-team in de laatste wedstrijd
vaneen serie vanvijftegen Zuid-
Korea. Goedkoop heeft 213 keer
in Oranje gespeeld.

Evans wint vier onderdelen

Geen bijzondere tijden
op zwemgala Las Vegas
LAS VEGAS—Hetmetveel

ophef aangekondigde zwem-

frala vanLas Vegasheeftafge-
open zondag hoofdzakelijk

matige tijden opgeleverd. Het
was meer een show dan een
wedstrijd, waarbij de prog-
ramma-indeling geheel was
aangepastaan dewensen van
detv.

De vier teams van elk 24
zwemmers en zwemsters
werkten het hele Olympische
programma, waar normaal zes
dagen voor staat, af in minder
danvier uur. Bovendien viel de
wedstrijdmidden in een periode
van zware training. Bij hetAme-
rikaanse zwemmen richt alles
zichopde Olympischekwalifica-
tie- wedstrijden van augustus in
Austin.

Toch vestigde Janet Evans de
aandacht op zich. De drie-
voudige wereldrecordhoudster
won vier afstanden: de 400 en
800 meter vrije slag, plus de 200
en 400meterwisselslag. Hetwas
deeerstekeer, datzij op dekorte
wisselslag-afstanduitkwam.De

Olympische kampioen Mary
Waite nam de 100en 200meter
vrye slag voor haar rekening in
57,31 en 2.02,50.

Opmerkelijk was de grote te-
rugval van rugslag-specialiste
Betsy Mitchell op de 200 meter.
De 100meter won zy in 1.03,89,
de 200meterin 2.17,25.

De belangrijkste uitslagen bij
de dames:

50 m vrije slag: Pettis-Scott
(26,11); 100 mvrije slag: Waite
(57,31); 200 mvrije slag: Waite
(2.02,50; 400 mvrije slag. Evans
(4.15,37); 800mvrijeslag:Evans
(8.35,73); 100mvlinderslag:Me-
agher (1.02,24); 200 m vlin-
derslag: Meagher (2.14,75); 100
mrugslag: Mitchell (1.03,89);
200 m rugslag: Mitchell
(2.17,25); 200 m wisselslag:
Evans (2.20,19); 400 m wis-
selslag: Evans (:4.47,75).

Heren:
50 mvrije slag:Biondi (23,35);

100 m vrije slag: Biondi en Ja-
cobs (beiden 51,78); 100 m vlin-
derslag: Morales (55,50); 100 m
rugslag: Carey (58,18).

Aanpassingen noodzakelijk

Contracten en transfers
in Sovjetunie mogelijk

MOSKOU—Contracten en
transfersommen worden in
het Sovjetrussische voetbal
niet langer gezien als kwalij-
ke uitwasssen vanhetkapita-
lisme. Men wil hetin deeigen
competitie invoeren.

In de Sovjetski Sport pleitten
leidende voetbal-officials voor
een radicale veranderingvan de
structuur van 's lands meest po-
pulaire sport. Men wilkomen tot
de instelling van een prof-liga.
Eerder ir deweek zijn erbespre-
kingen geweest met managers
en trainers, waarbij is gebleken
dat een meerderheid voorstan-
der is van de westerse clubstruc-
tuur met contracten, transfer-
sommen en entreegelden, die
aan de verenigingen ten goede
komen.

"We proberen nu tenminste
niet langerhetfeit te verbergen,
dat Sovjet-voetballers worden
betaald", aldus de nationale te-
am-manager Nikita Simonjan.
"Maar hoe dan ook, wat zijn we
eigenlijk? Professionals? Nee.
Amateurs? Ook niet."

In de bijeenkomst pleitte Si-
monjan voor de oprichting van
een onafhankelijke voetbal-
bond, waarvan de leiding berust
bij sportlieden in plaats van bij
bureaucraten.

In het Russische voetbal wor-
den al jaren geluiden gehoord,
dat aanpassing noodzakelijk is.
Nieuwis datdevoorstellennu de
steun hebben van JegorLigas-
jev, een invloedrijk lid van het
Polit-buro.

Volgens Soyjetski Sport heeft
de voetbalsport de laatste jaren
groteveranderingen ondergaan.
In het westen wel teverstaan. In
de Sovjetunie wordt de vooruit-
gang geremd dooreen corset van
ijzeren regels opgeteld door

ambtenaren, dievervan desport
staan. "Voetbal heeft zich ont-
wikkeld. Maar het management
heeft stilgestaan," aldus de
krant.

De eerste stap naar prof-
voetbal werd vorig jaar gezet
door de topclub uit de Oekraïne
Dnepr Dnepropetrovsk. Daar
ging menover tot eenzelfstandi-
ge bedrijfvoering met spelers
contracten en inkomsten uit
kaartverkoop. De overige clubs
uitdeeerste divisie worden gefi-
nacierd door grote organisaties
als politie, leger of de vakbon-
den. Deze zijn eigenaars van de
stadions, betalen de spelers en
huren en ontslaan managers en
trainers.

Perl juli1990:

Bij kunstrijden
geen verplichte
figuren meer

DAVOS —Na nog twee sei-
zoenen zullen de verplichte
figuren in de grote wedstrij-
denkunstrijden tot hetverle-
denbehoren.

Dat is tijdens het congres van
de internationale schaatsunie
(ISU) in Davos besloten. De
maatregelgaatinper 1juli 1990.
Een voorstel om net verplichte
ryden direct te schrappen werd
verworpen. Op de Europese- en
wereldtitelstrijden van de ko-
mende twee wintersmoeten nog
slechts twee in plaats van drie
verplichte onderdelen worden
uitgevoerd. Die zijn twintig pro-
cent van detotaalpunten waard.
De korte kür levert 30 procent
op. het vrijerijden de helft.
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Wegens discriminatie Jamaicaanse
echtgenote in Moskou

Sovjet-plannen met Cariben
onthuld door KGB-overlooer

KINGSTON —Een hoogge-
plaatsteKGB-officier die van-
wege racisme in de Sovjetu-i
nie naar Jamaica is uitgewe-
ken, heeft "een enorme hoe-
veelheid informatie" ver-
schaft over plannen van Mos-
kou methetCaribisch gebied.
Dit heeft de Jamaicaanse mi-
nister van Nationale Veilig-
heid, Errol Anderson, meege-
deeld.

Anderson onthuldehet overlo-
penvan deKGB-agent enzijn op
Jamaicageboren vrouw dinsda-
gavond voor het eerst in een toe-
spraak in het Huis van Afge-
vaardigden inKingston. Voorzo-
ver menweet ishij deeersteover-
loper naar een Caribisch land
vaneen officiervan deSovjet- in-
lichtingendienst.

PLANNEN MEEGEDEELD
De agent, wiens naam niet is

bekendgemaakt, liep eind 1987
naar Jamaica over omdat zijn
zwarte vrouw, lid van dekleine
Marxistische arbeiderspartij
van Jamaica (WPJ), Sovjet-
racisme ondervond, aldus An-
derson.

De officier, zijn vrouw en hun
kinderen verlieten Jamaica met
niet bekendgemaakte bestem-
ming nadat zij de Veilig-
heidsdienst van de eilandnatie
"een geweldige hoeveelheid in-
formatie metbetrekking totSov-
jet-voornemens in hetCaribisch
gebied en ook plannen van de
WPJ" hadden verschaft.

Minister Anderson omschreef
deovergelopenagentals een jon-
ge, hooggeplaatste officier van
deKGB, maar hij wilde niet in-
gaan opvragen van journalisten
ofzij nietmeerover hem teweten
konden komen en wat voor in-
lichtingen hij had gegeven.
Waarnemers vermoeden, dat de
man verbonden is geweest aan
de Sovjet- ambassade in

Kingston
"Het verraste mij ditvandaag

in dekrant te lezen en het giste-
ren te zien op de televisie", zei
Sovjet- attaché Dmitri Tsjoevi-
lajn woensdag tegen het Ameri-
kaanse persagentschap UPI.
"Meer kan ik er niet over zeg-

gen". Jamaica en de Sovjetunie
zijn onder de sterk pro-
Amerikaanse premier Edward
Seaga niet erg intiem. Niette-
min levert Jamaica de Sovjetu-
niebauxieten is inapril een Sov-
jet-delegatie inKingston komen
praten over handel en toerisme.

Nogenige dagen op IC-afdeling

Mogelijk chemo-therapie
op Duarte toegepast

WASHINGTON- Presi-
dent José Napoleon Duarte
zal waarschijnlijk aan een
chemo- therapische behande-
ling worden onderworpen in
verband methetkwaadaardi-
gegezwelbijzijn lever datniet
via operatieve weg kan wor-
den verwijderd. In medische
kringen rond de in Was-
hington opgenomen presi-
dentlaat men zichuiterstpes-
simistisch uit over de levens-
vooruitzichtenvan Duarte.

In het Walter Reed- hospitaal
hebbenartsen eerder deze week
een groot deel van Duarte's
maagverwijderd samen met een
grootbloedend gezwel. Maaraan
detumorbij zijnleverkwam men
niet.Bij hetziekenhuisbevestig-
de men dit laatste feit. Duartes
lijfarts is hetmeestonomwonden
als het gaatom dekansen van de
president om dekanker in zijn li-
chaam te weerstaan. De tumor
aanzijn lever betekent zijndood,
aldus dr Benjamin Interiano.
Voor mensen als het type van
Duarte betekent diteenkwestie
van zes maanden. Erzijnpatiën-
ten die langer leven, maar ook
wierleven minderlangduurt, al-
dus de lijfarts.

Wanneer Duarte is hersteld
van deoperatie van drieuurwel-
ke hij dezer dagen moest onder-
gaan zal men waarschijnlijk
gaan proberen op hem chemo-
therapie toe te passen, zo deelde
men van dekant van hetzieken-
huis mee. De patient heeft de
operatie goed doorstaan, zo
maakte men verder nog bekend.
Deze kende trouwens ook geen
complicaties.

President Duarte zal nog een
paar dagen behandeld worden in
de Intensive care- afdeling.
Daarna zal hij weer naar de ge-
wone afdeling van het zieken-
huis worden overgebracht om
verder te herstellen. De familie
van depatient blijft voorlopig in
hetziekenhuis. Aldus dezieken-
huis- mededeling.

ONTKENNINGEN
De drugsmaffia heeftontkend

hem ontvoerd te hebben en ook

de meest actieve guerrilla-
groep, het Nationale bevrij-
dingsleger ELN, ontkende dit
evenzeer. Aanvankelijk dacht
men bij de overheid dat het de
ELN was geweest die deontvoe-
ring had gepleegd. Bij de in-
lichtingen-dienstenzegt men nu
overaanwijzingentebeschikken
waaruitblijkt datM-19 de actie
op zijn geweten heeft. Deze nati-
onalistischgeoriënteerde linkse
beweging heeft in het verleden
verschillende malen voor specta-
culaire acties gezorgd.

Het stilzwijgen van de ont-
voerders is reden tot grote be-
zorgdheid bij de familie van de
ontvoerde. De normale werkwij-
ze van deguerrillabij ontvoerin-
gen is na de ontvoering aan de
perste latenwetenvia communi-
ques hoe het met de ontvoerde
staatwaarbij menookdoorgaans
foto's gebruikt waarop men de
ontvoerde ziet samen met gewa-
pende maar gemaskerde guerril-
la- strijders. Op de achtergrond
zie men dan altijd devlag van de
betrokken guerrilla- groep. Ver-
derlaat men al gauwweten wel-
ke eisenmen steltvoor devrijla-
ting.

Colombiaanse regering:

Gomez Hurtado is
in handen van M-19

BOGOTA — Presidents-
kandidaat Alvaro Gomez
Hurtado is ontvoerd door de
M-19- guerrilla. Zo maakte
men bij het presidentiele pa-
leis bekend. Dit gebeurdeaan
dehandvaninformatiewelke
men bij de inlichtingen-
dienstenvan deoveheid heeft
achterhaald.

De Conservatieve politicus,
tevens juristen hoofdredacteur
van het dagblad El Siglo, werd
anderhalve week geleden ont-
voerd in een deftige buurt van
Bogota door vier met mitrail-
leurs gewapende mannen. Bij
het vuurgevecht datbuiten de
kerkdeuren ontstond kwam de
enige lijfwacht van Gomez Hur-
tado om het leven enwerd depo-
liticus gewond. Tiendagen na de
ontvoering heeft nog geen enke-
le guerrilla- groep ofenige ande-
re groepering de verantwoorde-
lijkheid opgeëist voor dit
misdrijf.

GEEN EISEN
InhetgevalvanGomezHurta-

do isergeen enkeleeisgesteldtot
heden toe. Ook heeft men geen
enkel bewijs getoond over diens
gezondheid. Men wacht nu met
spanning af of M- 19 inderdaad
met een bekendmakingkomt
over het lotvan de politicus.

Bij New York
FAA: vliegtuig met
president Brazilië
ging tegen regels in

NEWYORK—Hetvliegtuig
dat president José Sarney
van Brazilië naar New York
bracht waar hij de Ontwape-
nings- conferentie van de
Verenigde Naties zou toe-
spreken hield zichniet aan de
instructiesvan deverkeersto-
ren van het vliegveld Ken-
nedy.

Dit werd bevestigd door de
Amerikaanse federale
luchtvaart- dienst. Het C- 127-
-toestel van de Braziliaanse
luchtmacht stond op het punt te
gaan landen toen de luchtver-
keers- leider in kwestie be-
merkte dat een Pakistaans
vliegtuig niet op de gebruikelij-
ke maniervan de grond was ge-
komen. Omdat de voorschriften
verbieden dat twee vliegtuigen
tegelijkertijd zich in dezelfde
lucht- corridor bevinden werd
het Braziliaanse vliegtuig
opdracht gegeven op tweedui-
zendvoet te gaanvliegen en deze
hoogte voorlopig te handhaven.

Maar zonder toestemming
steeg het toestel tot 3200 voet
hoogte. Op diehoogte was er ge-
lukkig geen ander vliegtuig. De
presidentis dus geenogenblik in
gevaar gebracht, aldus de FAA-
woordvoerder Donald Perry.

EEUWFEEST
Met het congres sluit de in

1908 opgerichteUEA defesti-

viteiten af ter gelegenheid
van heteeuwfeestvan hetEs-
peranto, die in 1887 werd
"geboren" in devorm van een
brochure van de Poolse oo-
garts Lodewijk Zamenhof
(pseudoniem: dr Esperanto),
de grondlegger van deze we-
reldtaal.

Volgens de beoefenaars
van het Esperanto — Tonkin
schat hun aantalover dehele
wereld opvijftienmiljoen—is
detaal gemakkelijk onder de
knie te krijgen. Het kent
slechts zestien grammaticale
basisregels die consequent
worden toegepast en die geen
uitzonderingen kennen. On-
regelmatige werkwoorden
komen in hetEsperanto niet
voor.

Rotaract Curaçao in Venezuela BRASILIA — Het overleg
tussen Brazilië en de banken
overnieuwekredieten van 5,2
miljard dollar is bijna afge-
rond. Zo deelde de minister
van Financien Mailson No-
brega van Brazilië mee.

Erbestaat alleen nog verschil
van meningover hetrecht datde
banken willen hebben om Brazi-
liaanse tegoeden in het buiten-
landtebevriezenalsBrazilië zijn
verplichtingen niet nakomt. Al
in april lietBrazilië weten dater
binnen afzienbare tijd een over-
eenkomst met de banken kon
worden ondertekend.

Van deze kredieten is slechts
zeshonderd miljoen dollar der
bankleningen afhankelijk van
overeenstemming methetInter-
nationaal Monetair Fonds
(IMF). Dat bedrag kan worden
overgemaakt als 85 procent van
de betrokken banken ermee in-
stemt. Het grootste deel der le-
ningen, 4,2 miljard dollar, zal
worden gestort onafhankelijk
van de vorderingen die Brazilië
op economisch gebied maakt.
VolgensministerNobrega is het
voor het eerst dat een schulden-
land een dergelijke overeen-
komst met de banken sluit.

~
WILLEMSTAD - Onlangs

bezocht Rotaract Club Curagao
deRotaract districts-conferentiein Venezuela te San Antonio de
Los Altos. Op deze conferentie
waren 150 'Rotaractarians' van
district437 aanwezig, waarvan
vijftien vanRotaract Club Cura-
gao. District 437 bestaat uit het
oostelijk deel van Venezuela en
Curagao.

Rotaract Club Curagao heeft
ook reclame voor Curagao ge-
maakt middels het uitdelen van
promotie- pamfletten van het
Toeristenbureau. Enkele leden
hebben ook watvan deCuragaose
cultuur laten zien door het pre-
senteren van een mazurkadans.

TE LAAT
Daarop werd bezwaar aange-

tekend en wendde men zich tot
het Constitutionele hof. Dit liet
weten dat hetzich niet hadbezig
gehouden met de legitimiteit of
anderszins van de Vaticaanse
immuniteit van Italiaanse juri-
dische interventie. Het ver-
klaarde slechts dat de aan-
vechting doorde Milanese magi-
stratuur niet ontvankelijk was
omdat zij te laat in de juridische
gang van zaken was ingevoerd.
Het hofbepaalde dat de uit-
spraakvanhetHooggerechtshof
niet alleen de aanhoudings- be-
velen tegen Marcinkus en de
andere vernietigde maar alle
stappen tegen hen ongedaan
maakte. De zaak is daarom defi-
nitiefgesloten.

GOEDEWIL
Vanhet begin afaan heeft het

Vaticaan morele of juridische
verantwoordelijkheid voor het
bankroet van deAmbrosiaanse
bank afgewezen. Maar het heeft
wel als 'gebaar van goedewil" in
1984 ongeveer 250 miljoen dol-
lar uitgekeerd aan schuldeisers

van de Ambrosiano. Door het
bankroetwerden vele duizenden
kleine beleggers ook gedupeerd.

De Vaticaanse bank bezat een
deelvan deAmbrosiaanse bank
envolgenshet doordeItaliaanse
autoriteiten ingestelde onder-
zoek was men gedeeltelijk voor
hetbankroet aansprakelijk. De
aanhoudings- bevelen tegen on-
dermeer deaartsbisschop als het
hoofdvan de Vaticaanse finan-
ciënzijn nooitten uitvoergelegd
omdathetVaticaanals souverei-
ne staat weigerde Marcinkus,
Luigi Mermini en Pellegrino de
Strodel uit te leveren.

VLUCHT INCHINA
Voor iedereen gemakkelijk

te leren, gemakkerlijker dan
demeeste anderetalen. "Zelfs
voor een Chinees is het mak-
kelijker om Esperanto te le-
ren danwelke nationale taal
danook", heet het op hetRot-
terdamse UEA-
hoofdkwartier. Volgens Ton-
kin raken de Chinezen zelf
hier ook van doordrongen.
Want juistin China heeft het
Esperanto de laatste jaren
een enormevlucht genomen;
Radio Peking verzorgt zelfs
dagelijkse uitzendingen in
hetEsperanto.

Maar er is nog een lange
wegtegaanvoordat hetEspe-
ranto werkelijk wereldtaal
mag heten, onderkent de
UEA. Zo is het Esperanto nog
nergens in de wereld een
landelijk verplicht leervak.
(Wel zijn er in Brazilië, dat

sindsheteindevan deTweede
Wereldoorlog een sterke Es-
peranto- beweging kent, pro-
vincies waar middelbare
scholieren er verplicht aan
moeten).

Constitutioneel hofItalië doet
uitspraak in Ambrosius zaak
Vaticaanse functionarissen
ontkomen aan uitlevering

ROME — De Amerikaanse
aartsbisschop mgrPaid Mar-
cinkus die aan de Romeinse
curie isverbonden inhetVati-
caan kan niet vervolgd wor-
den in verband met hetfrau-
deleuze bankroet van de
Ambrosiaaanse bank. Ook
twee directieleden van de Va-
ticaanse bank ontspringen
deze dans. Dit is de conclusie
van het Italiaanse constituti-
onele hof.Daarmee is een ein-
degekomenaaneenzaakwel-
ke deverhoudingtussen Vati-
paanstad en Italië negatief
dreigde te beinvloeden. Het
Constitutionelehofverklaar-
de zich niet ontvankelijk op
formele gronden.

Inhetwoensdagofficieel gepu-
bliceerde vonnis stelt het Consti-
tutionele hofdat men dezaak de-
finitiefafgesloten vond met een
omstreden beslissing van het
Hooggerechsthofin juli1987 om
de aanhoudings- bevelen te ver-
nietigen tegen de drie Vaticaan-
se functionarissen, die van me-
deplichtigheid aan het bankroet
werden verdacht. Het Hoogge-
rechtshof stelde toen vast dat de
Vaticaansebank een centrale in-
stelling was van deHeilige Stoel
en als zodanig onaantastbaar
voor Italiaanse interventie was

inhetraam van het Verdragvan
Lateranen uit 1929, dat tussen
het Vaticaan en de Italiaanse
staat was gesloten.

WERELDBEROEMD
Mgr Marcinkuskreeg wereld-

bekendheid toen hij eens eigen-
handigeen aanslag op paus Pau-
lus VI voorkwam. Hij was met
zijn flinke gestalte een soort bo-
dyguardvan verschillende pau-
sen.Bij buitenlandsereizen washij ook steeds aanwezig en door-
gaans duidelijk zichtbaar pre-
sent. Sinds de Ambrosiaanse
zaak begonte draaienheefthij de
Vaticaanse stad niet verlaten
om zijn aanhouding te voorko-
men. Hij zou op de nominatie
hebben gestaan voor een kardi-
naals-benoeming maar deze af-
faire heeft daar een streep door-
heen gehaald.

Ontwikkelingen, ook in computer
wereld, stemmen hoopvol

Esperanto: middel voor vrede
en begrip tussen mensen

ROTTERDAM — Zou de
wereld er beter uitzien
wanneer haar bewoners
met elkaar konden com-
municeren via een ge-
meenschappelijke taal?De
43.000 leden van de We-
reld- organisatie voor Es-
perantisten -deUniversala
Esperanto Asocio (UEA)—twijfelen daar niet aan.
Maar laat die taal danwel
hetEsperanto zijn.En wel-
zeker, ook daar twijfelen
zij niet echtaan, dietaalzal
ooit hetEsperanto zijn.

UEA-voorzitter, drH. Ton-
kin, zei op het UEA-
hoofdkwartier inRotterdam
zo: "In de loop der jaren heb-
ben miljoenen haar geleerd,
en ik ben er zeker van, datzij
zalblijven groeienenbloeien.
Misschien parallel aan het
Engels, als één van de inter-
nationale communicatie-
middelen, en zeker als de
meest rechtvaardige oplos-
sing voor een democratische
en evenwichtige wereld".

Tonkin, in het dagelijkse
leven taalwetenschapper aan
de Universiteit van de staat
New York, is in Rotterdam
wegens het congres, dat zijn
organisatie van 23 tot en met
30 juni houdt in De Doelen.
Hierworden tweeduizend Es-
perantisten uitmeer dan zes-
tig landen verwacht, die zich
door wetenschappers zullen
laten informeren over tal van
vraagstukken, zonder dat zij
een beroep behoeven te doen
op vertaal- installaties.

SYMPATHIE
Bij de diverseinternationa-

le instellingen — bijvoor-
beeld de Verenigde Naties en
deEuropese Gemeenschap —bestaat soms meer dan sym-
pathie voor het Esperanto,
maar destrijd metandere "in-
ternationale" talen (met na-
me het Engels) is hier nogbij
lange na niet beslecht in het
voordeel van hetEsperanto.

Daar staanrecente ontwik-
kelingen tegen over die hoop-
vol stemmen. Vanéén van die
(commerciële) ontwikkelin-
gen zal op het congres dr K.
Schubert van het Utrechtse
Sofwarehuis BSO kond doen.
Schubert is als taalwe-
tenschapper verbonden aan
mede doorhetministerie yan
Economische Zaken gesubsi-
dieerd project naar de indus-
triële toepassing van het Es-
Eeranto als "tussentaal" bij

et automatisch (per compu-
ter) vertalen van databank-
gegevens.

Maar bovenal zien de bin-
nen de UEA georganiseerde
Esperantisten hun taal als
middel om de vrede en het
begrip tussen mensen te be-
vorderen. Esperantisten be-
hoordenonder deregimes van
Stalin en Hitler tot de ver-
volgden. Dat is niet toevallig,
want hetEsperanto isbij uit-
stekeen "democratische taal,
hinderlijk voor dictators", al-
dusTonkin.
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'lak voor het aantredenvan het"euwe BC zijn ontslag als zoda-'g indiende en dat vervolgens
Jll besluit genomen werd. "De
wone burger moetwel aanzijn

voldoen; deJ^tenaren moeten straks 13
jjcent gaan inleveren maar

krijgt wel een speciale be-
deling", aldus Gummarus.,MAN- raadslid Lucille Wout"e gisteravond als laatste het
oord voerde, was zeer fel in
5frpleidooi. Zij noemde ook dePfretaris- generaalvan de PNP

het "brein" achter
*J geheel is geweest en degede-
uteerde van Financien in zijn

Pacht heeft. Het is immers"cWilliam die de meerderheidde aandelen van NAC inzijn'ezjt heeft. Dat door PNP-
Denny Evertsz cynisch

Y^gesproken over het feit dat
f WAN pleit voor een stichting
*>"het verbeterenvan het ima-

' van Curagao, werd doorWout
,'.eneens aangegrepen. Die

nodig, aldus Wout,
sjde wonden tehelen diezaken/^s de tanki- gate en douane-
** affaire hebben achtergela-

1' "In deweekvan 25 mei, toen
besloot de juridischestap-

-11 voorlopig niet te nemen, za-
veel huisgezinnen zonder

?°om omdatze hunwaterreke-f-niet hadden betaald", aldus
°ut die hiermee de on-

van hetbeleid*zake de NAC-kwestie wilde
TOtonen.

GEEN VERDACHTE
Uttidat Wout meerdere malen?ar een "voormalige gedepu-

verde van Financien" had ver->ezen, interrumpeerde George
Ueck haar op een gegeven mo-ent en wierp hij haar emotio-ue, toe. Dat hij nooit als "ver-

-BkYte"
*n e tanki-gate affaire..Nchouwd maarals "getuige".

.* wil dan ook niet dat mijnaam jnverband wordtgebracht
,edetanki-gate affaire", aldus
Tck..diverse leden van de fractiese üi de coalitiezitten, brachtenj^eravonden vanmorgen naar
j re& dat naar de belangen van. moetworden ge-pen. Indien NAC failliet ver-
Ij aardwordt, staan zijzonder in-
totQen op straat, aldus de
geleden. SI- lidUlrico Schot-
LJg werd zelfs zeer fel en be-
ëdigde de MAN ervan datnu
rje %tlanger mogelijkis omva-
if^aar huis te sturenomdat de

niet meerin hetBC zit, dat
peen omweg geprobeerdwordt
,°0r "Don Martina en zijn la-aien"

Wout heeft NAC. eHwel begin ditjaaralontslag
voor al het perso-

k 6- "Er is niet één werknemerJr in dienst van NAC". Wout
j es op het feit dat ditpersoneel
Riddels is overgegaan in
.6östverband van een onder-nemer van NAC. Vermoede-
el* Za'yia ditjuridischespelletje
f^acht worden het bedrijf fail-. te verklaren en vervolgens

de 4miljoen guldente ontko-
JjJJ- Dat het opeisen van het
<U_ dus risico's voor de arbei-
ojY^zou inhouden, is volgens de

niet het geval.

NIETKWIJTSCHELDEN
OrjL e coalitie- genoten brachten
ij *.laar voren dathet zeker niet
t 6 bedoeling is van de huidige
L^rinE °m NAC de schuld
LM te schelden. Bovendien is
bj. v°rige BC ook in gebreke ge-
iden. Dennis Evertsz bracht
cj °°rbeeld naar voren dat offi-
h a aangeyraagd had moeten
tJren dat de overheid ook de
\lf °ver Dedrag kan terug-

Dat is nietgebeurd, al-L j^vertsz: "wat een moed om
ïa;huidige bc nu te betichten
bel^rtraging. Het vorige BC
ey e gemeenschap benadeeld|j?ebeschuldigingen van DPen
Ql ■ 2^nverzonnen omdeover-

f? in discrediet tebrengen."
11-Ü z^n Party" geno°tKen-
Vj " Abraham vroeg zich af
s^öi "al deze druk op hetBe-
K^scollege noodzakelijk is".
letJ.n°emde heteen politiek spel-

Je en wees de DP er op dat die

partij ook zitting had in het bü
dat het project op gang had ge-
bracht. Toen de gouverneur dit
besluit vernietigde, had de DP
volgens Abraham ontslag moe-
ten nemen uithetBC.

Ook PNP-er Donny Hernan-
dez haalde vanmorgen fel uit
naar deoppositie- partijen MAN
enDP. Niet alleenoverhun wijze
van politiek bedrijven, maar ook
liethij weten dat het voormalige
Bestuurscollege veel te laatactie
heeft ondernomen om NAC te
dwingen het geld terug te beta-
len. Die partijen hoeven dus nu
niet zon grote mond te hebben,
aldus Hernandez. Hij stelde dat
ook dePNP- fractieer voor is dat
het geld geind moet worden. "Ik
ga zelfs nog verder, onze fractie
zal eisen dathetBC de noodzake-
lijke stappen daartoe onder-
neemt." Dat moet echter wel op
effectieve wijze gebeuren, aldus
Hernandez.

Papa Godett lietweten het on-
derwerp niet voldoende te heb-
benbestudeerd maar steldetoch
dat er volgens hem met NAC
overleg gepleegd moet worden
om een afbetalings- regeling te
treffen. Hij vond het niet zon
goedidee omeen advocaat op het
bedrijf af te sturen omdat er re-
kening gehouden moet worden
met de werknemers.

De raadsvergadering is van-
morgen om negen uur voortge-
zet. De laatsteraadsleden begon-
nen toen methun redevoeringen
in deeerste ronde. Daarna komt
hetBestuurscollege aan de orde
voor beantwoording van de
vragen.

HODIG-LANDGEVELDTIjJOEp BV heeft de Neder-
tjjj ft^e Participatie Maatschap-
enk (NPM) toe_elaten als een

ar aandeelhouders. De
Waif heeft 20% van het ge'

iVt. te aandelen- kapitaal van
v^ticuliere aandeelhouders
i\_ orven inoverleg methet be-
(Qr van deHudig -Langeveldt

& j^Amerikaanse firma Marshv^cLennan heeft thans 30%
Vu aandelen- kapitaal inC öen, 20% is in handen van deo|iAF°- bank. De overige 30%

handenvanparticuliere
ttigj eelhouders, waaronder de
&vu erkers van Hudig - Lan-i>etdt Groep.et toetreden van de NPMbe-

t het streven van de
n een onafhankelijkepo-

otte ln e Europese verzeke-gsttiarkt in te blijvennemen.

CONTACTEN
Om de delegatie meer kracht

bij tezetten, had deActionGroup
zowel gezaghebber Ronald Cas-
seres als gedeputeerde Farou
Metry—die tot dekomst vanRu-
ben Page waarnemend gedepu-
teerde van Toerisme was — ge-
vraagd om mcc te gaan.

De gedeputeerde heeft zich
voornamelijk bezig gehouden
met het leggen van contacten
metmogelijke operatorsvoor ho-
tels. Voor wat betreft de confe-
rentie, merkte Metry op dat de
onderwerpen vooral gericht wa-
ren op deAmerikaanse situatie
en er dusweinigvoor deAntillen
uit te halen was.

De receptie maandagavond
werd echter zowel door deAction
Group als de gezagsdragers ge-
zien als hetbelangrijkste onder-
deelvan deconferentie. Voor de-
ze receptie waren de be-
langrijkste deelnemers van de
conferentie uitgenodigd en de
potentiële investeerders die al
bij eerdere gelegenheden inte-
resse hadden getoond voor Cura-
gao. Zowel gezaghebber Casse-
res als Eduardo Halabi, namens
de Action Group, hebben die
avond het woord gevoerd. Daar-
naast is een film vertoond van
Curagao en zijn verschillende
toeristische projecten getoond
dieontwikkeld zijnvoorCuragao
—gedeeltelijk door lokaleentre-
peneurs — en die nog financie-
ring ontberen. Op diewijze kon-
den geïnteresseerden directhun
voorkeur uitspreken. Vele loka-
le zakenlieden die zich in deze
branche bewegen, waren ook
meegegaan en konden nadere
uitleg verschaffen.

FOLLOW-UP
"Defollow- up isnu aan dieza-

kenlieden", aldus gedeputeerde
Metry. "Ik weet zeker datCura-
gao een goede indruk gemaakt
heeft,erwarenookveel aanwezi-

gen op dereceptie. Maar nog-
maals, defollow- up isnu zeerbe-
langrijk. De overheid zal waar
dat mogelijk is een helpende
hand bieden, maar in feite heb-
ben wij onze taak al verricht."

De laatste weken is dekwestie
van het imago van Curagao in
het buitenland weer volop in de
publiciteit geweest. Ook gistera-
vond tijdens de eilandsraads-
vergaderingkwam ditmeerdere
malen ter sprake. Het voormali-
geBestuurscollege wasnamelijk
bezig met de oprichting van een
stichting die aan de verbetering
van dat imago moet gaan wer-
ken. Dat besluit is vooralsnog
vastgehouden door Metry. Ge-
vraagd naar de indruk die hij
kreeg van de wijze waarop tij-
densdeconferentie overCuragao
gedacht wordt, antwoordde Me-
try: "Er is volgens mij een mis-
verstand. Wij verpesten vaak
ons eigen imago. Curagao staat
helemaal nietzo slechtbekend in
het buitenland. Er kunnen
misschien wel eensklachten zijn

van een toerist die een slechte
service heeft gehad maar Cura-
gao kent bijvoorbeeld helemaal
niet zo veel criminaliteit. Ons
probleem isdat inhetbuitenland
vaak alleen de zwakke punten
van Curagao bekend zijn, de fi-
nancieel- economische proble-
menbijvoorbeeld. Desterkepun-
tenzijnnietbekend. Daaromben
ik de mening toegedaan dat we
geen slecht imago hebben maar
bekendzijnomonze zwakkepun-
ten en onbekendzijnvoorwat be-
treft onze sterke punten."

WILLEMSTAD -Dit jaar
viertßuroArends Praktijkoplei-
dingen haar 15- jarigjubileum.
De voornaamste activiteiten van
het bureau zijn gericht op het or-
ganiseren van cursussen die met
name bedoeld zijn voor middlemanagers. De samenwerking
tussen Buro Arends en hetInsti-tuut van Sociale Wetenschappen
in Leiden, stelt Antillianen in
staat de verscriiüende cursussenvan ISW op Curagao te volgen.
Daarnaast verzorgt het bureauopleidingen op St. Maarten enAruba. In het kader van het 15--jarig bestaan wordt een cursus
succesvol stoppen met roken,
Quit to win', georganiseerd die
eind deze maand zal beginnen.

Foto: vlnr cursusleidster Syl-
viaDoranen drs.HaroldArends.

WILLEMSTAD — De ver-keers- afdeling van de politie
meldde gisteren 18aanrijdingen
waarbij 4 lichtgewonden vielen.

Gedeputeerde Metry na conferentie:
'Follow-up is nu
aan zakenlieden'

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde Farou Metry van Fi-
nancien is zeer tevreden over
de deelname van Curacao
aan de 'Hospitality Industry
and Investment Conference'
begin deze week. Hij meent
dat er belangrijke contacten
zijn gelegd, hetgeen door de
Curacao Action Group —ini-
tiatiefnemer van de reis —wordtbevestigd. "Hetwerkis
nu aan delokalezakenlieden:
zij dienen de noodzakelijke
follow-up te geven. De over-
heid is uiteraard bereid een
helpendehandte geven,maar
het is de privé- sector die het
werk moet doen", aldus Fa-
rou Metry.

De Amigoe berichtte zaterdag
al over de conferentie die in de
Verenigde Staten wordt gezien
als debelangrijkste bijeenkomst
voor zakenlieden uit de toeris-
ten- sector. Project- leiders, ver-
tegenwoordigers van hotelke-
tens en potentiële investeerders
ontmoeten elkaar hier en met
name de informele contacten die
op een dergelijke conferentie ge-
legd worden, kunnen zeer posi-
tieve gevolgen hebben.

AANPASSEN
Op devraagwat er dannu met

de stichting voor verbetering
van het imago van Curagao gaat
gebeuren, liet Metry weten datzon stichting er in ieder geval
komt maar met als doelstelling
om meer bekendheid te geven
aan de sterke punten van Cura-
gao. "We zullen de invulling van
de stichting aanpassen aan het
beleid van dit Bestuurscollege,
en daar hebben werecht op."

Nachtwake
WILLEMSTAD— Vrydag 10

juniwordt er vanafhalfzeven 's
avonds een nachtwake gehou-
den in de Fatima kerk te Suffi-
sant. De nachtwake zal de vol-
gende ochtendbeëindigd worden
met een vroege mis om 5 uur 's
morgens.

Telegram voor
Duarte

WILLEMSTAD —in een te-
legram aan president José N.
Duarte van San Salvador, heeft
minister president Maria Libe-
ria Peters namens deregering
van de Nederlandse Antillen, de
president 'beterschap' toege-
wenst.

Duarte isonlangs in deVSgeo-
pereerd aan een kwaadaardig
tumor bij de maagstreek.

Cursus stoppen
met roken

WILLEMSTAD — "Geen
produkt is meer verslavend
als een sigaret", zo verklaart
drs. HaroldArends die ditge-
notmiddel vergelijkt met
drank, drugs en eetwaren. In
hetkadervan het. 15- jarigbe-
staan organiseert Buro
Arends Praktijk- opleidingen
een cursus over succesvol
stoppenmetroken. Deze 'Quit
to win'- cursus is vooral be-
doeld voor diegenen die op
een effectieve manier willen
stoppen metroken.

Tijdens acht bijeenkomsten
van elk één uur, dieverdeeld zijn
over twee weken, worden de
deelnemers geholpen met het
verwerken van het ontwen-
nings- proces. Hierbij wordt ge-
bruik gemaaktvan uiteenlopen-
de therapeutische gedrags- ver-
anderings- technieken om te
kunnen stoppen metroken. Elke
deelnemerontvangt een deelne-
mers-kit, waarin een cursus-
boek, audio-visuele middelen en
een aantal hulpmiddelen zitten,
die tijdens de cursus gebruikt
worden. De eerste cursus begint
op 27 juni. Cursusleidster is Syl-
via Doran. De kosten bedragen
425 gulden, inclusief de 'kit' met
hulpmiddelen. Volgens Doran is
dit bedrag vergeleken met de
kosten voor sigaretten nietduur.
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Bij de prijs inbegrepen: J_^^^*"^^^^^— Vliegreis Curacao - Miami - Orlando v.v. J§— Luchthavenbelasting Florida -i-Curacao. -a^^*^^^-"^^^^^^^_— Transfer Orlando luchthaven hotel v.v.— 1 Nachten Travelodge Hotel te _^^^ In ons mooie kleuren programma
Orlando, inkl belastingen «mdt U bovendien dat wi| in Florida nog— 3 Transfers naar Walt Disney _J het volgende kunnen bieoen IpIS
World en Epcot Center. M * bustours naar alle attracties \S>:_J::_£_J:;r=r|ES;s£_Ê:=£Ïi;E;_]:ï::.i-. _ Excursie Seaworld. inkl. entree. # *10 verschillende hotels ie Miami KS:I " 1J verschillende hotels te Olando K

■ * Package naar Tampa M "::^__<^__-*___^ii'^_t--kJÉ^Jl'ifc-:^^:^----■ % * Cruise per Sea-Escape vanuit Miami naar de M$A,*ilCtl*l»rW;:'v ;Y- \ Bahamas f!""i_fi"_i:_'^___i!ij'i_.y ' ':^!^. * en Vans. _^"};-."■"'■'■■■'"1 liï iwHflurïï'':'' "'' ''"''' 7-oaagsecruises vanuit Miami. _^_^. ':"
Maduro Plaza 76700 Colon 626300/01 BONAIRE " , *\«"^
Punda 613853/54 lila 72576/77 Kralendijk 8652/53 : - ' J' ' ..... I. . , . ;

WILLEMSTAD - Waarne-mend
gezaghebberElmer(Kade)

Wilsoe had gisteravond — en
vanmorgen — de moeilijke taak
om deeilandsraads- vergadering
voor te zitten. Gezaghebber Ro-
nald Casseres is metvakantie en
als waarnemer moet Wilsoe ook
ditsoort taken voorzijn rekening
nemen.

Dat valt nietmee:21 opstandi-
ge raadsleden en een rumoerige
publieke tribune in bedwang
houden.Hetwasgisteravonddan
ook duidelijk dat Wilsoenog wat
ervaring moet opdoen, voordat
hij eigenwijzeraadsleden pinnig
terecht kan wijzen. Daar leek hij
vanmorgen al wat handiger in te
worden.

Dat een voorzitter van de ei-
landsraad ook maar "een gewoon
mens" is, bewees Wilsoe vanmor-
gen eveneens: op een gegeven mo-
ment schorstehij devergadering
voor vijf minuten om 'sanitaire
redenen.

Foto: raadslid Romulo Koster
aan het woord met op de
achtergrond voorzitterKade Wil-
soeen secretarisVliegvan hetBe-
stuurscollege.
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. Toko V__?uikertuintje Weekend Wpecialü
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Toko y^/uikertuintje de gruttermet hopi kabritoü

Si. ba lesa bon. un oöter dl bina PIZZA HUT di e forma aki Kt gradlsf
GRATIS!,orabokumpra kualke PIZZA tur su fiel klientenan hu durante
LARGE. sinku ana a pone PIZZA HUT blra e
Ta trata di un bina CHABLIS di e Restorant No.l di Körsou.
famoso kas dl Ernesto & JulioGallo. Bin selebranos promé lustroku nos i
ku tin un balor dl f1.12.50-. dal un kopa na saliidfnos tur

_S!^*_J*' /ovN/
_Kv^ _^_*.V*_\V -"^C^J sCn ___
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E oferta aki ta valido durante luna di yiini. |^^_
pa Take-out i Eat-in. 1)177.1
E no ta valido en kombinashon Mj_^_*
ku otro oferta. *"t_Ut«

___________-__-_-_----__l
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' .bUh_______ê__e_______ Bi*

Afquilamos automóviles GM como este Chevrolet Nova.

BUSSEN (9 pass.)
JEEPS

KLEINE en GROTE AUTO'S
Telefoon Airport: 83489 -82288 ext 196-198-189

87582-80373
Curacao: Plaza Hotel 612500 ext. 2032

(j WAMA PA ÜN PUEBLO SALU[ ■ TA TRAHA PA KORSOW

ELEKSHON STATUTARIO
PA DIREKTIVA Di CBV

* Bo tambe kier engrandese bo sindikato?
* Postula bo mes komo kandidato!
* Pasa tuma e formulario di inskripshon na

ofisina di CBV.
* Postulashon ta sera dia 10 di yiini 1988 pa

16'or.
HASI USO DI BO

DERECHI DEMOKRATIKOÜ

"

Raadsvergadering



MevrouwLusinchi: totbij hooggerechtshofin verzet

Ook in tweede instantie echt
scheiding

Lusinchi's bevestigd
CARACAS — Intweede in-

stantie is dooreen rechter in
Venezuela het huwelijk van
president Jaime Lusinchi
ontbonden verklaard. Zijn
echtgenote GladysCastillo de
Lusinchi heeft echter aange-
kondigd zich tegen de schei-
ding te blijven verzetten,
eventueel totbij hethoog- ge-
rechtshof.

Vlakvoorzijnvertrekvoor een
buitenlandse reis werd de Vene-
zolaanse president op de hoogte
gesteld van derechterlijke be-
slissing. De reis voert depresi-
dent naar Italië, Joegoslavië en
Egypte. Tijdens zijn verblijf in
Romewordt JaimeLusinchi door
paus JohannesPaulus II in par-
ticuliere audiëntie ontvangen.

Rechter JesusMaria Cespedes
voor civielezakenbevestigde het
in april reeds uitgesproken von-
nis, namelijkechtscheiding in de
zaak welke door JaimeLusinchi
was aangespannen. Mevrouw
Lusinchi tekende daartegen be-
zwaar aan, welkebezwaren door
rechter Cespedes terzijde zijnge-
schoven.

Onder meer had Gladys Cas-
tillo aangevoerd dat de rechter
die in april uitspraak deed in het
verleden een adviseur was ge-
weest van Jaime Lusinchi. Dan
is het duidelijk dathij vonnist in
hetvoordeel van de president, zo
meent mevrouw Lusinchi.
Rechter Cespedes ishet daarniet
mee eens. Ook andere bezwaren
welke doorde advocatenvan me-
vrouw Lusinchi waren inge-
bracht tegen de echscheiding
doen niet ter zake volgens
rechter Cespedes.

TEGENPRINCIPES
In verband met het nieuwe
rechterlijke vonnis heeftGladys
Castillo deLusinchi een verkla-
ring uitgegeven. Daarin zegt zij
datJaimeLusinchi metzijn ver-
zoek voor echtscheiding ingaat
tegen door hem in het verleden
steeds aangehangen principes.
"Hij heeftzijngevoelvoorde wer-
kelijkheid verloren", aldus de
verklaring. "Hij wendt alle
machtwaaroverhij beschiktaan
om zijn echtscheiding gedaan te
krijgen". Zij doet een beroep op
dehoogste morele autoriteitvan
het land, op de gekwalificeerde
leiders om hun mening te geven
over dezekwestie.

GEENAANDACHT
De zaak sleept nu al meer dan

eenjaar. Mede door het felle ver-
zet dat mevrouw Lusinchi
pleegt. Zij meentechter dat haar
geenrecht geschiedtomdat haar
manpresident is. Opmerkelijk is
wel datin het verleden de Vene-
zolaanse pers bijna geen aan-
dachtheeft besteed aan dekwes-
tie. Volgens mevrouw Lusinchi
gebeurde dit onder druk van
haar man en zijn apparaat.

Het staat inderdaad vast dat
politie- personeel dat zich voor-
deed als journalisten in het par-
lements- gebouw druk aan het
fotograferen was. Dit gebeurde
toen daar een verzoek van me-
vrouw Lusinchi behandeld werd
in verband met haar echtschei-
dings-procedure.

VERLATING
Een van de redenen waarop

JaimeLusinchi zijn verzoek tot
echtscheiding baseert is kwaad-
willige verlating door zijn
echtgenote. Volgens mevrouw
Lusinchi is daar geen sprake
van. Vanafhet ogenblik dat Jai-
me Lusinchi zijn taak aan-
vaardde als president heeft zij
met haar kinderen in de presi-
dentiele woning La Casona ge-
leefd. Dan kan er geen sprake
zijn van verlating. Deze situatie
is slechts verlengd, meent me-
vrouw Lusinchi.

Voorproblematiek in hospitaal
Vakbonden zoeken steun
bij Apostolische Nuntius

WILLEMSTAD —De
vakbond CBV die het zie-
kenhuis- personeel verte-
genwoordigt zal tezamen
metdeKamervan Vakbon-
deneenbriefsturen aan de
Apostolische Nuntius
waarin "visitatie" wordt
gevraagd.De Apostolische
Nuntius, die dePaus verte-
genwoordigt, is het
hoogstekatholieke orgaan
in hetCaribisch Gebied en
zal tijdens een 'visitatie'
het gebeuren — met name
in hetkader van deRooms
Katholieke signatuur van
het ziekenhuis — in het
hospitaal evalueren en be-
palen of hetBisdom van
Willemstad die signatuur
voldoende behartigt.

De vakbonden hebben tot
deze brief besloten omdat zij
niet tevreden zijn over dewij-
ze waarop het Bisdom van
Willemstad de problematiek
in het Sint Elisabeth Hospi-
taal aanpakt.

Zoalsbekend is devakbond
CBV, één van de groeperin-
gen die fel protesteert tegen
het huidige beleid van het Se-
hos- bestuur. De Kamer van
Vakbonden, waar deCBVbij
is aangesloten, heeft een ge-
sprek gehad met monseig-
neur Ellis waarin hij beves-
tigde in december goedkeu-
ring te hebben verleend'voor
de wijziging van de statuten.
Bovendien heeft de bisschop
vertrouwen inhet huidigebe-
stuur.

JNietalleen isdeKamer van
Vakbondenhet daar nietmee
eens, maar dit orgaan meent
dat de huidige ontwikkelin-
genin hetziekenhuis tegen de
leer van de Katholieke kerk
ingaan. In Pauselijke Ency-
clieken is die leer neergelegd
en op grond daarvan zou door
het Bisdom ingegrepen moe-
ten worden. De huidige pro-
blemen, de sociale onrust en
de arbeids- problematiek in
het ziekenhuis zijn in strijd
met die Pauselijke Encyclie-
ken, aldus voorzitter Errol
Cova van deKamer van Vak-
bonden, hetgeen gebeurtmet
toestemming van het Bisdom
vanWillemstad.

De Apostolische Nuntius
zal op grond van het verzoek
tot 'visitatie' desituatie inhet
ziekenhuis onder de loupe
moeten nemen en moeten
evalueren ofwatzich daaraf-
speelt in strijd is met de Ka-
tholieke richtlijnen. Van-
daag zal debriefaan deApos-
tolische Nuntius, die inTrini-
dadgevestigd is, de deur uit-
gaan.

Naast deze stappen, wordt
de kwestie ook op juridische
gronden aangepakt. Volgen-
de week heeft deKamer van
Vakbonden een derde ver-
gadering met de Procureur-
Generaal mrRobert Pietersz.
Dan zal de vakbond te horen
krijgen wathet OpenbaarMi-
nisterie in deze kan doen en
wat de eventuele stappen zul-
lenzijn.

Brandje in
Boutique
WILLEMSTAD — In de VlP-

boutique op Salinja ontstonddoor overbelasting van een
elektrisch fornuis, een brandje.
Enkele kledingstukken vatte
vlam. Voordat de zaak uit de
hand liep werd de brand door de
eigenaar geblust en zorgde de
brandweer voor het na- blussen.
De schadewordtgeschat op 3000
gulden. Derecherche onderzoekt
het geval.

Partijleider woontMoskou-beraad bij
Moskou vaardigt ook Gorbatsjovmensen

af naar partij-conventie
MOSK U- Het Centraal

Comité van het district Mos-
kou heeft enkele be-
langrijke aanhangers van het
hervormings-beleid van Sov-
jetleider Michail Gorbatsjov
gekozen als gedelegeerden
naar de belangrijke partij-
conferentie van 28 juni. Deze
hervormingsgezinden waren

hiervoor als kandiddat afge-
wezen door partij- bureau-
craten van hetmiddenkader.

Het Sovjet- persbureau Tass,
dat de uitslagen van de stem-
ming door het Moskouse partij-
comité meldde, zei dat de ver-
gadering had gestemd voor het
toevoegen aan dekandidaten-
lijst van een aantal "vooraan-
staande arbeiders van we-
tenschap en cultuur". Degenen
die op het laatste moment toch
werden gekozen, zijnondermeer
deeconomen TatjanaZaslavska-
jaen Gavriil Popov, hoofdredac-
teur Jegor Jakovlev, de histori-
cus Joeri Afanasjev en toneel-
schrijver Michail Shatrov, aldus
Tass.

ABVO: excuses
aan Fortin

WILLEMSTAD -De Alge-
meneBondvan Overheidsperso-
neel, ABVO, heeftFortin, hoofd
van het centraal bureau voor
Personeelszaken, verontschul-
digingen aangeboden voor uitla-
tingen die de bond had gedaan
tijdenseenradio-uitzending op4
februari jl.

De bond had daarin een com-
mentaar uitgesproken onder de
titel "legale corruptie", waarhet
gingombenoemingenvan perso-
neel, zonder dat een evaluatie
van de betrokkenen had plaats
gevonden. In die uitzending
werd ook denaam van Fortin ge-
noemd.

Fortin is daarna naar de
rechter gestapt, dievoorstelde
datbeide partijen tot een schik-
king moestenkomen. Dat is ge-
lukt: "Indien wij door ons prog-
ramma de indruk hebben ge-
wekt datwij deheer Fortin geen
integere overheids- dienaar
achten, danrectificeren we dat
publiekelijk", aldus debond.

POLITBURO-LEDEN
Hiervoorhadde Sovjet- televi-

siegemeld, dathetpartijplenum
van Moskou alle 319 afgevaar-
digden hadgoedgekeurd. Uithet
Politburo zijn behalve Gor-

batsjov Andrej Groymo gekozen,
Nicolai Ryzjkov, Lev Zaikov,
Viktor Tsjebrikov, Jegor Li-
gatsjoven ministervanDefensie
Dmitiri Jazov (niet-
stemhebbend lid van het Polit-
buro). Het werd niet duidelijk of
de verwerping op districts- ni-
veau van enkele prominente
hervormings- gezinden wel of
niet van kracht bleef.

De toevoeging van de nieuwe
namen aan de lijst lijkt een
compromis waarbij de kandida-
ten die op districts- niveau zijn
voorgedragen ook worden afge-
vaardigdnaar deconferentie. Op
de conferentie zullen de vijfdui-
zend gedelegeerden worden op-
geroepen het hervormings- be-
leid van Gorbatsjov te steunen.
Gorbatsjov was zelf op de ver-
gaderingvan het Moskouse par-
tijcomité aanwezig, hetgeen vol-
gens waarnemers erop wijst, dat
dezaak hem zeer ten harte gaat.

Internationaal
Archifcongres

WILLEMSTAD— Van 22 tot
en met 26 augustus van dit jaar
wordt in Parijs de 11de Interna-
tionale Archief Congres gehou-
den onder auspiciën van de In-
ternational Council of Archives
(ICA). Dit vierjaarlijks congres
zal zich ditmaal buigenover het
thema: 'NewArchival Material.

De Antilliaanse ministerraad
heeft besloten het hoofd van het
Centraal Historisch Archief
(CHA), dr A.F. Paula, een dien-
streis optedragennaar Parijs ter
bijwoning van het congres. Pau-
la is tevens penning- meester
van de Caribbean Regional
Branch of the International
Councilon Archives(Carbica)en
zal dus op het congres tevens fi-
nanciële verantwoording kun-
nen geven.

De Nedelandse Antillen zijn
ruim 12jaarlid vanhet ICA. Het
lidmaadschap biedt verschillen-
devoordelen. Zo wordtperiodiek
binnen deregio cursussen geor-
ganiseerd, zowel op het gebied
van archief- management als op
het gebied van conservatie van
archief- materiaal (verfilming,
restauratie, berging en zo
voorts). Waardevolle rapporten
die voor derde wereldlanden
haastonbetaalbaar zijn, worden
door de ICA, gesteund door
UNESCO, gratis tot hun be-
schikkinggesteld.

ECO- NOTEN

EEN ONDERZOEKSCOMMIS-
SIE in Hongkong, ingesteld na
debeurskrachvanoktober vorig
jaar,heeft het bestuurvan de lo-
kale effectenbeurs beticht van
onvoldoende kwaliteit. In een
onlangs gepubliceerd rapport
staat, datdebeurswerdbeheerst
dooreen"particuliere club" zon-
deroog voor debelangenvan le-
denen beleggers. De commissie
roept optot hervormingen die de
beurs moeten aanpassenaan de
economische ontwikkelingen.

DE EUROPESE Gemeenschap
(EG) en Zuidkorea hebben in Se-
oul onderhandelingen gevoerd
over de scheepsbouw. De EG
heeft Zuidkorea hierbij opgeroe-
pen de capaciteit te verminde-
ren. Ook heeft zij zich beklaagd
over delage prijzen van inZuid-
korea gebouwde schepen. Vol-.
genshetAziatische land heeft de
overcapaciteit te maken met de
voortdurende crisis in de we-
reldscheepsbouw en zijn de lage
prijzen het gevolgvan lage loon-
en materiaalkosten. De onder-
handelingen hebben geen
concreteresultaten opgeleverd.

SPANJEENArgentinië hebben
een overeenkomst gesloten voor
forse investerings- steun door
Spanje. Argentinië krijgt soepe-
le leningen vanin totaal500mil-
joen dollaren investerings- kre-
dieten van 500 miljoen dollar.
Verder is één miljard dollar uit-
getrokken voor de financiering
van investeringen door Spaanse
bedreven of door joint ventures
in Argentinië en nog eens één
miljard dollar voor de'financie-
ring van investeringen doorAr-
gentijnse ondernemingen. De
overeenkomst looptvier jaar.

DE WESTDUITSE autoprodu-
cent Volskwagen brengt in het

najaar een nieuw model
sportwagen op demarkt. De wa-
gen, met denaamCorrado, is een
totaal nieuw ontwerp en zal
krachtiger en duurder zyn dan
de bestaande Scirocco- serie.
Hoewel het nieuws allang be-
kend is, heeft VW de berichten
nu voor heteerst formeel beves-
tigd. De Sciroccozal in tegenstel-
ling tot degeruchten inproduk-
tieblyven.

DE INDUSTRIËLE produktie
van Japan is in heteerste kwar-
taal van dit jaarten opzichtevan
de laatste drie maanden van
1987 met 3,2 procent gestegen.
Daarmee isdeproduktievoor het
eerst in achttienjaardrie achte-
reenvolgende kwartalen met
meer dan drie procent toege-
nomen.

DE ZWITSERSE luchtvaart-
maatschappij Swissair heeft bij
de gedeeltelijke privatisering
van de Oostenrijkse branchege-
noot, Austrian Airlines, een be-
lang van drie procent verwor-
ven. De Oostenrijkse staat bood
deze maand 24,4 procent van de
aandelen aan op een totaal be-
lang van 99,5 procent. Twaalf
procent ging naar het publiek,
acht procent naar enkele be-
staande aandeelhouders en 1,4
procentnaar dewerknemersvan
AustrianAirlines.

JAPANHEEFT deEGdringend
gevraagd de anti- dumpinghef-
fing op elektronische weegscha-
lenen schrijfmachines intetrek-
ken. Doet deEG datniet, danzal
Japan dekwestie voorleggen
aaneen commissievan de GATT
(Algemene overeenkomst inza-
ke tarieven en handel). De twee
partijen hebben in Genève een
zitting achter gesloten deuren
gehouden.

Landshemiddelaar

Afgelopen jaar
minder stakingen

WILLEMSTAD — Vorig
jaaris bij 24 geschillende be-
middeling van de landsbe-
middelaar ingeroepen. De
meeste geschillen (11) deden
zich voor in de vervoers- sec-
tor, horeca-bedrijvenenin de
industriële ambachtelijke be-
drijven (5). In 1987vonden op
Curacao vier stakingen en
twee actiesplaats in de priva-
te sector (15 in 1986), die door
de vakbond(en) zijn uitgeroe-
penofovergenomen. Indepu-
blieke sectorzijn geen stakin-
gen ofvakbondsacties geregi-
streerd. Bij de zes stakingen
waren in totaal 516 werkne-
mersbetrokken(3746 in 1986).
Dit staat in het jaaroverzicht
van dewerk- zaamheden van
de landsbemiddelaar, M.
Schill-Maria, van 1987.

Bij zeven arbeidsgeschillen in
1987 was de vakbondBoneco be-

troKKen. veertien geschil^
ontstonden bij bespreking
over arbeids- voorwaarden tijt
sen werkgever en de vakboijj
Negengeschillen gingen oveM(
erkenning van de vakbond \\
onderhandelings- partner,^'
wijléén geschilgingover ontsfl j
van dewerknemers. Per stals
dewerknemerzijn gemiddeldei
mandagen en gemiddeldji
mandagen per staking verlof <gegaan.De gemiddelde duurPL
staking was één dag, terwijl \\
gemiddelde in 1986 nog l,6<Ji
gen bedroeg. Bij de staking'
waren onder andere de vakb"(
den Boneco en STK betrokk* |
Tenslotte zijnvorig jaarin toW
38 ca.o.'s afgesloten, waarV j
12 verlengingen en drie nieu'
ca.o.'s voor het eerst tot sta*
zijn gekomen.

Bij de Kraamkliniek Rio 0 j
nario hebben de werknemers'
13 april na werktijd een W|
out'gehouden in verbandmet«|
kenning van de vakbond CB' I
Nabemiddeling van de lands'1.middelaar hebben partijen',
kaar gevonden, aangezien B I
bestuur van de Kraamklini' ]
heeft toegegeven aan de cis v<
de vakbond. Daarnaast hebWj
18 van de 25 Portugese werk*I
mers bij Super Ice Cream & DJ Jry Products op 12 mei een sa
king uitgeroepen inverband njl
de arbeids- voorwaarden <jj<
twee dagen heeft geduurd. D^stakingis door devakbondBoOJco overgenomen en na bemiddj
ling van de landsbemiddelM
opgeheven na het bereiken vfl
een aceoord over de arbeidj
voorwaarden, aldus het jaan
verzicht.

Op 25 september vorig jaarl
bij het Curagao Caribbean Ho*
een staking uitgebroken, wa^
aan 212van de 247 werknentf1
hebben deelgenomen, dit in vd
band met het uitbetalen van M
opzegloon. De staking heeft *!
uren geduurd. Op 5 november1
bij hetzelfde hotel wederom ej
staking uitgebroken onder *werknemers naar aanleidi'
van het ontslag van zes werk!»
mers. Aan deze staking dieon.
veer 3,5 uur heeft geduurd, nBj
ongeveer de helft van de 3<(
werknemers deel. Tot zover'
landsbemiddelaar.

Gratis gokken
WILLEMSTAD—De 63- jd

geR.H. dacht voor één 'quart*
de hele avond met de jackpot'
kunnen spelen. In de casinovjj
het Plaza Hotel probeerde 'man doormiddel van een nyW
touwtje zij ene 'quarter' steej
terug te trekken uitde gok- flj]
chine. Dit lukte totdat hij ojj
dekt werd door de security cj>j
van decasino. De man wordt «j
schuldigd van diefstal en de *Jcherche heeft de zaak in ond^
zoek.

Dimenshon
Artistiko

WILLEMSTAD — Vanavo* \
brengt hettelevisie-programl^
'Dimension Artistiko' een ,\t
clusieve reportage over het jjj
ternationale Latin- en jazzfeS*
val op Aruba. Het program^
dat omkwart over zes vanavo' |
begint zal toegelicht word*J
door een aantal bekende pc,
soonlijkheden uit de muziek-Jj
omroepwereld. Onder andei*
zullen Roy Louis, HenkyLof* l
en Percy Pinedo hun comme Jtaar geven. j .

Op zondagavondzal van 10 j|
11 uur's avonds eenvolgendej Jlevering van Dimension ArtiS
ko wordenuitgezonden via T** .Curacao^^_^^^^^^^l j

Inbraak
WILLEMSTAD — Bij een '* \braak in deCuracao GolfClub^j

Emmastad hebben onbekend* j
door het vernielen van ijze^ |,
gcasraam voor 1.825guldena*J g
cash geld meegenomen. Vefd
werd voor 4000 gulden aan ePi >
ques,driegeldkistjesmetinb^en een 40- tal sloffen sigaret*^
meegenomen. Eén van "geldkistjes werd later leeg an
getroffen in deomgeving en °\
decheques zijn inmiddels gev°J
den. De recherche heeft ie
zaak in onderzoek.

DE AMERIKAANSE bajl
delscommissieFTC heeftvoot^|
pig ingestemd met de over^,iming door de AmerikaanseJ*\Ipermarktketen American S*jjIres (Utah) van de in Califor^lBevestigde winkelketen Lu? 2 jtores. American Stores (39*.{'
Halen in veertien staten) o^,
om monopolievorming te vov
komen 31 tot 37 filialen in <X
fornië afstoten,maar datzal *gens deskundigen weinigL
vloed hebben. InmeigingLy^
akkoord met een hernieuwdPJjj
van American van 2,51 miVr
dollar.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voer U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Zondag 12 juni 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.

* GedeelteSta. Maria(omgevingW. Churchillweg), gedeelteF.D.
Rooseveltweg (vanaf W. Churchillweg t/m Bastetstraat), Bas-
tetstraat, gedeelte Jan Noorduynweg (vanaf F.D. Roose-
veltweg t/m perceel no. 18), gedeelte W. Churchillweg (vanaf
F.D. Rooseveltweg t/m perceelno. 126),Caicosweg, Turksweg,
gedeelte Bonaccaweg, gedeelte Seru Fortunaweg (vanaf W.
Churchillweg t/m perceel no. 166), gedeelteKanga (omgeving
Seru Fortunaweg), Borinquenweg, gedeelteAntillenweg (van-
afW.Churchillwegt/m Turksweg), Puerto Cabelloweg, gedeel-
te Salsbachweg (vanafF.D. Rooseveltweg t/m Mgr. Verriet In-
stituut) en Verkeerslichtenkruising F.D. Rooseveltweg/Jan
Noorduynweg/W. Churchillweg.

hQbkodela_______
OPENBARE AANBESTEDING

Het HoofdLandsgebouwendienst maakt bekend, de aanbesteding uitge-
schreven door de Regering van deNederlandse Antillen, van hetProjekt:

Bouw van een gymnastieklokaal
t.b.v. depolitieopleidingsschool

te Rio Canario.
Termijn van oplevering:
Het gehelewerk dientvoor de eerste maal 130werkdagen na datumvan
aanvang te worden opgeleverd.
De inschrijving:
De inschrijving dient in een gesloten enveloppe, vóór de opening der in-
schrijvingen, in een daartoebestemde en alszodanig geslotenbusop het
kantoorvan de LandsgebouwendienstPietermaai 20c teworden gedepo-
neerd.
Op de enveloppe dientte worden vermeld:
„Inschrijving opdebouw van een gymnastieklokaal t.b.v. de politieoplei-
dingsschool teRio Canario'.
De openingvan de inschrijvingenvindt plaats op bovenvermeldadresop
donderdag, 14 juli 1988om 10.00uur desvoormiddags.
Hetbestek:
Hetbestek kan bij het hoofdLandsgebouwendienst Pietermaai 20cte Wil-
lemstadCuracao worden verkregen tegen de prijs van Na/. 125.- betaal-
baar op één derplaatselijke banken op naam van de Landsontvanger.
Het bestek ligt ter inzage bij:
De Landsgebouwendienst Pietermaai 20cWillemstad, Curacao.
Informatie-vergadering:
In devergaderzaal van de Regeringsvoorlichtingsdienst in het Fort
Amsterdam zal een informatievergadering worden gehouden op donder-
dag, 23 juni1988om 9.00 uur des voormiddags.

Het Hoofd Landsgebouwendienst,
ing. H.E. Sprock.

AMIGOE

*_[Treaonds^A
Selebrando su "Maiden Voyage**

huntu ku pueblo diKórsou 11

ITA
PRESENTA *g

"THE GOLDEN ERA MUSICIANS" §

den un konsierto ptibliko, djasabra 11 diyüni 1988 IT
entre 1 9.00.0r i 20.30 or denParke Wilhelmina.

IL GoldenEraMusicians ta e banda diGoldenEraStudio's 11
diHollywood, LosAngeles,kutafamosopa nan nuisilca fl I

111 kompandndovariospelikula. ill
|\\ AmSistina e konsiertoaki itendeGoldenE.-aMusicians dennan HEW^\ Jk estilo di Mnisika Latino, Latino Jazz i Afro Latino. *IfAm__\f^^_^j^ Tambe Boy Dap nos kontante lokal lo wordu _ J__^Wl—W

WêT kompand pa GoldenEra Musicians
mt*^_\r \fl_^^r^S___ den alyun Salsa i Tumba.

____^^^^_H .V V.V*!* S S >r^N .V .V .S' V.V .V . Gsd>^^^-___
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AGENDA

BONAIRE
E2ÜT-E:8000"KANDWEER: 8222'AXICENTRALE:BB4SH°SPITAAL:B9OO

] Lagoen:maandagt/mvrijdagan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00é"»,zondaggesloten.

*ENBAREBIBLIOTHEEKI voor het publiek)
J^andag en donderdag van 14.00-18.00
Iy dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/, uur; zaterdag van 10.00-12.00

1 denvoor lezers)il "oensdagvan 14.00-19.00 uur.

SUITSLUITING: maandag t/m vrijdag. "«"getekende stukken 15.45 uur; gewone1 «ukken 16.30uur.

ServiceclubsS*anis:donderdagavond 19.30uur -Hotelfpnaire.
tf**: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
2°und Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.

woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

S^STUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
;*W)-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
■flg.

J^ZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
i"van gelievecontactopte nemen met de
""*Rudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

fPLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
ffPend opvrijdag van 20.00-24.00 uur;za-w"agvan 12.00-24.00uur.
?pREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
° . van 09.00-11.00 uur op het Be-?uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-S9van de maand van 10.00-12.00 uurte

J^KOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
Jfeaanse schelpen en koraal; open van
ÏJS-ag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid3.

rt**: openingstijden slachthuis maan-rpm woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
Jk'OO uur en donderdagen vrijdag van
p-00-11.00/11.30-14.30uur.

hst,iv£ORT£L(-EYBALL: 19.30 uur competitie op het

'2^:lvan deBonaireaanse SportFedera-I*(achter MCB).

jijfHEIDSRECHTERBOND (OBAF): 20.00- HotelRocheline.

ijifRKDIENSTEN
Ifj^tßernarduskerkKralendük:
|iJ^ijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

! ïpfomotokerkAntriol:
1 19.30uur; zondag 09.00en 18.00'ï_i_J?oyicuskerk Rincon:jlelijks, ookzondag, 19.30 uur.

) jUcHTENBEZORGINGdoorgeven
ilf?» mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya

f l,cique4.
!i_

Volleyball
loernooi

— Om een
Ndwerkelijk steuntje te geven
J^Jdeontwikkelingvan desport
ffBonaire en met name de vol-
J^Dal- sport heeft Jaycees Bo-jj^ebesloten om op 5,10 en 11
3een volleybal- competitie te
loniseren.Datzalgebeurenop
e 'terreinvan deBonaireaanse
ff°rt Federatie (BSF) achter

& Curielsbank. Aan de-
w competitie wordt deelgeno-
y6tl door clubs die alle lid zijn
tj 1* de Bonaireaanse Volleybal

Voorlezen,voordrachten en toneel

Gevarieerd programma
rond leeszaal Rincon
KRALENDIJK— Opmaan-
-5,8 6 juniis het filiaal van degabare Leeszaal officieel
5." de werkzaamheden be-
-o*en. Om dekomst van het
kküek te stimuleren werdvj^ de honderdste inschrij-
ijjvvan de leeszaal een aar-jjjpieidjeaangeboden terwyl
Ü^ndien heteerste jaarvan

1lidmaatschap gratis was.

(JWdag werder een lezingge-
Vïi rï°or Violeta Statiaover
klaarde van het lezen door
Cueren. Er was een gerede be-
klSstelling van opvoeders en

"ers voor de lezing die werd

ondersteund door een aantal
kinder- verhalen op video.

Donderdag 9 junizullen er
voor de leerlingen vanklas 1 tot
en met3van debasisscholenver-
halen voorgelezen worden ter-
wijl er ook handenarbeid gege-
ven wordt. In de avonduren zal
debekende schrijver Ellis Julia-
naen zijnwerkenbelichtworden
door Joyceline Clemencia uit
Curacao. Tenslotte zal deze
reeks van activiteiten in ver-
band met de opening van de ei-
genleeszaal teRincon afgesloten
worden met een verhalenreeks
voor leerlingenvanklas 4 tot en
met 6 van debasisscholen.

Echtpaar De Wit is
bridgekampioen Bonaire
) JftALENDIJK— Dinsdag
""-Sa* wera ne* Bridge- jaar
yj°besloten met een Drive

van hetKj^Pioenspaar 1988.De titel
L. 6 Voor de derdemaal naart^chtpaar F. deWitdatmet
Üfrootste moeite een zeer
'th^e voorsprong behaalde

heren Dove - Schrijver.

iJj °or de Bridge- club was het
tv Soed jaarwaarin de Downs
ly door deUpswerden
boffen. Niet minder dan33

vakantie- gangers waren in dit
jaarbij onze clubte gastom com-
petitie- zittingen of Drives mee
te spelen; soms om de leden een
lesje te leren.

De Drive op 7 juniwerd ge-
speeld in een Individual Move-
ment en de winnaar van de
eerste prijs was de heer Edw.
Berben met 68,8%. De tweede
prijs was voor mevr. E. de Wit
met 62,5%. Dinsdag 14 junistart
het vakantie- programma met
twee wedstrijdenvan 4weken en
op 12 junide Vakantie- Drive.

Estrella zitkoploper op huid
Juventusleidt in

voetbalcompetitie
KRALENDIJK - Metelfpunten uitzeven gespeeldewedstrij-

den leidtJuventusmomenteel in decompetitievan deBonaire-
aanse VoetbalBond (BVB).
De club voelt echter wel de hete adem van de op de tweede plaats

staandeEstrellas, dieook elfpuntenheeftmaaréénwedstrijdminder
gespeeld. Ook Vitesse is nog volop in de race. Deze club heeft de
minste doelpunten tegen.

De stand in de senioren-afdeling:
Gesp. Gew. Verl. Gel. Doelgem. Pnt.

Juventus 7 4 0 3 22 7 11
Estrellas 6 5 0 1 14 5 11
Vitesse 6 4 0 2 15 4 10
Real Rincon 6 2 2 2 9 8 6
Vespo 6 1 3 2 6 11 4
Uruguay 6 1 4 1 2 14 3
ATC 6 0 5 1 2 14 1

De stand in de junioren-afdeling:
Vitesse 5. 5 0 0 7 0 10
Juventus 6 5 12 7 5 8
Realßincon 5 3 116 2 7
Vespo 5 1 3 13 5 3
Estrellas 4 1 3 0 3 5 3
ATC 4 13 0 3 5 2
Uruguay 4 0 3 116 1

VAN BONAIRE DRIE SPELERS GEKOZEN
Volgens BVB zijn afspraken niet nagekomen
Bonaireaanse Voetbalbond boos

KRALENDIJK — De Bonaireaanse Voetbal Bond
(BVB) heeft een scherp protest aangetekend tegen de
gangvan zakenbij het samenstellenvan deAntilliaanse
voetbal-selectie. Ondankshetfeit datdeBVB alle mede-
werking heeft gegevenom ondanks de Curacaose pro-
blemen tochtot een selectie tekomen, vindt deBVB dat
de Bonaireaanse voetballers ermaar bekaaid zijn afge-
komen.

Hoog neemtvoorts deBVB het
op, dat de trainer van het natio-
nale elftalWilhelmCanwoodhet
kennelijk nietnodigheeftgevon-
den, om enkele belangrijke par-
tijen bij te wonen opBonaire zo-
dat hij een gedegen beeld zou
kunnen vormen van de presta-
tiesvan deBonaireaanse topspe-
lers. In de loop van vorige week
werd de BVB op de hoogte ge-
steld, dat slechtsdriespelersvan
Bonaire zijn geselecteerd voor
het nationale elftal dat zal deel-
nemen aan de voorronden van
het wereld- kampioenschap. De
eerste wedstrijd die de Antilli-
aanse selectie daarvoor speelt is
tegen Antigua.

De manierwaar-
op de drie Bonaireaanse spelers
zijn geselecteerd heeft op Bonai-
re in het algemeen enbij deBVB
in het bijzonder wel enigeverba-
zing gewekt, want in de voorbe-
sprekingen omtot een selectie te
komen zijn er door deBVB strin-
gente voorwaarden gesteld. Mo-
menteelblijkt echterdatermaar
weinigaandacht is besteed aan
de Bonaireaanse voorwaarden,
laatstaan dater aanvoldaan is.

Zoalsin devoetbalwereld over
bekend is, hebben zich het afge-
lopen jaar in de voetbalwereld
van Curagao aanzienlijke pro-
blemen voorgedaan. Zo hoog lie-
pen daarbij de gemoederen op
dathet vorige bestuur op Cura-
gao geen enkele poging in het
werk stelde om een Curacaose
selectie samen te stellen die te-
gen een Bonaireaanse selectie
zou kunnen uitkomen. In deze
wedstrijd immers zou de basis
van de Antilliaanse selectie ge-
legd kunnen worden. De proble-
men escaleerden opCuragao zo-
danig, daterzelfs over deAntilli-
aanse selectie gediscussieerd
moest worden in NAVU- ver-
band. Daar besloot de BVB alle
medewerking teverlenen omtot
een oplossing te komen en be-
slooter vanafteziendater elimi-
natie- wedstrijden gespeeld zou-
denworden.

De NAVU wilde daarmee wel
akkoord gaan echter op de voor-
waarde dat de nationale trainer
verplicht was de belangrijkste
wedstrijden van de Bonaireaan-
se competitie te gaan bekijken.
Dan zou hij een selectie kunnen

maken van eventueel in aan-
merking komende Bonaireaan-
sespelers. Vervolgenszou dena-
tionale trainer in overleg gaan
met declubtrainers. Van dezijde
van deNAVU, met name deheer
Krips zou trainer Wilhelm Can-
woodvan deNAVUbeslissingen
op dehoogte brengen.

Op 13 mei bezochten debond-
strainer en Krips inderdaad Bo-
naire, waar zij bovendien een
wedstrijd bijwoonden in de Bo-
naireaanse competitie. Het was
dewedstrijdEstrellaenATC, die
momenteel dederdeen de laatste
plaats innemen in deBVB com-
petitie. Vooral het bezoek aan
ATC moet bekritiseerd worden
indiener gezochtwordt naar spe-
lers voor de Antilliaanse selec-
tie. ATC namelijk heeft in dezes
gespeeldewedstrijdenvandeBo-
naireaanse competitie niet één
punt weten te behalen, speelde
slechts een wedstrijd gelijk en
verloor derest. De clubheeft een
doelgemiddelde van twee pun-
tenvóór en veertien tegen.

TELEGRAM
Zowel deNAVU als nationaal

trainer Canwood waren op de
hoogtevan hetcompetitie- sche-
mavan de BVB. Het is derhalve
te betreuren, aldus de BVB dat
genoemde wedstrijd werd be-
zocht op 13meien dater daarna
vanuit deNAVU noch vanuit déf
selectie- commissie enige aan-
dachtwerd besteed aan Bonaire.
Inmiddels heeft de BVB een te-
legram verzonden naar het be-
stuur van de NAVU waarin ge-

protesteerd wordt tegen de gang
vanzaken die absoluut niet con-
form de afspraken tussen BVB
en NAVU is. De afspraak was
namelijk, dat er minimaal vijf
Bonaireaanse spelers zouden
worden geselecteerd.

Gefinancierddoor OKSNA
CCB beschikt over leraar
voor beeldende kunsten

KRALENDIJK—Begin de-
zemaand isopBonaireeen le-
raar beeldendekunsten gear-
riveerd, aangetrokken door
hetCultureelCentrumBonai-
re (CCB). Daarmee is deheer
J. Bouwman de tweede des-
kundige die met financiering
van de OKSNA (Overlegor-
gaan Kulturele Samenwer-
king NederlandseAntillen) is
aangetrokken. —

De heer Bouwman is af-
komstig uit het plaatsje Lettel-
bert in Groningen en zal als
contractant één of drie jaar in
dienstblijven van het CCB. Het
ligtin debedoeling datdenieuwe
leraarbeeldendekunsten les zal
geven aan belangstellenden.
Daarvoor is inhet jaarprogram-
mavandeOKSNAvoor 1988een

bedrag van fl. 120.000,- uit ge-
trokken. Niet alleen voor Bouw-
man overigens, maar eveneens
voor JohnLeerdam die al enige
tijd op Bonaire werkzaam is in
het CCB toneel- project.

KRALENDIJK—De foto toont
de onlangs aangetrokken leraar
beeldende kunsten J. Bouwman
met zijn gezin. Zij worden ont-
vangen door links op de
achtergrond gedeputeerde van
CultuurCarmo Cecilia en rechts
FransBooi dieopBonaire de ver-
tegenwoordiger is van de
OKSNA.

LEERPLAN
Het ligt in de bedoeling dat

Bouwman in de maand juni een
leerplan beeldende kunsten zal
opstellen en ter goedkeuring
voorlegt aan de gedeputeerde
van onderwijsenCultuur Carmo
Cecilia. Degenen diebelangstel-
ling hebbenzich tebekwamen in
schilderen, ofbelangstelling
hebben voor lessen in beeldhou-
wen of andere vormen van beel-
dendekunsten, kunnenzich bin-
nenkort inschrijven bij het CCB
jeugdhuisJongBonaireofbij het
jeugdhuisteRincon.

Filiaal geopend in
Rincon van leeszaal

KRALENDIJK — Afgelo-
penzaterdag werd te Rincon
de lang verwachte biblio-
theek geopend. Het is een fili-
aalvan deOpenbareLeeszaal
vanKralendijk onder auspi-
cien van het Cultureel
CentrumBonaire (CCB). Tij-
dens deofficiële opening van
het nieuwgebouwde
jeugdhuisvanRincon werd al
gewaggemaaktvaneeneigen
bibliotheek, maar de afgelo-
penjarenheeftRincon steeds
gebruik moeten maken van
de door Nederland gefinan-
cierde, maar niet optimaal in
gebruik zijndebibliobus.

Het officiële gedeelte van de

feestelijke avonddiespeciaal be-
doeld was om de blijdschap over
de eigen leeszaal te illustreren,
werd geopend met het Bonaire-
aanse volkslied. Gevolgd door de
toespraken van de voorzitters
van het Cultureel Centrum Bo-
naire (CCB)Rudi Domacasse, de
minister van Ontwikkelings- sa-
menwerkinging. Franklin Cres-
tian die uit deze wijk afkomstig
is en tenslotte de gedeputeerde
van Onderwijs en Cultuur Car-
mo Cecilia.

Nadat debibliotheek was geo-
pend eneen heildronk wasuitge-
bracht, begon hetculturele prog-
ramma met een declamatie van
ShanineCicilia en een muzikale
begeleiding van John Peters,
vervolgens een optreden van de
folkloristische groep Kayena,
een optreden van de Curagaose
groep Isocco met onder andere
dansen van Lili-Ann de Geus en
John Leerdam. Tenslotte wat
poëzie van Richard Hooi (Verba
Seku)begeleid door Isocco. Meer
danvierhonderd mensen woon-
den de opening van de leeszaal
bij en het ligt in debedoelingvan
het CCB om dekomende vier tot
zes weken een groot aantal acti-
viteiten te organiseren die er in
het algemeen op gericht zullen
zijn het lezenvan dekinderen te
stimuleren en een beter gebruik
van de leeszaal te waarborgen.

Culturele avond
van Grupo Kayena

KRALENDIJK — Op vrij-
dag 10 junizal detraditionele
folkloristische avond weer
worden georganiseerd door
dansgroepGrupoKayena.

Erwordt dieavond niet alleen
gedanst, maar ook gedecla-
meerd. Grupofolkloriko Kayena
is erg bekend op Bonaire, waar
verschillende malen de drsB.M.
Leitobeker werd gewonnen. Dit
alles vindt plaats in jeugdhuis
Jong Bonaire om acht uur 's a-
vonds.

— _____~ Mn^aMHMWIWHI

KRALENDIJK -Na zijn toe-
spraak, waaringedeputeerdevan
OnderwijsenCültuurCarmoCe-
cilia vooral attendeerdeop hetbe-lang vanhetlezen in deontwikke-ling van hetkind, stakhijde sleu-
tehnhetslotomdedeurendietoe-
gang verleenden aan het filiaalvan deOpenbareLeeszaal te ont-
sluiten.Daarna volgdeeen avond
vol cultureleactiviteitenwaareen
grootaantalgenodigdenen wijk-
bewoners van genoten. Bij defo-to: de uitRincon afkomstige ge-
deputeerde Carmo (Boeboei) Ce-
cilia tijdens zijn officiële hande-
ling.
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I Aegon 80,50 KM 36,50Ahold 74,10 Meneba 105 ooI 2_f_ ' 118'70 Philips 30,30Cred.lyon. 50,40 Bqyal Dutch 227 60F°kta* 25,80 telegraaf 265,00Gist.Broc. 33,00 Unilever iOB 80Heineken 141,20 Index 249^00
NEW VORK STOCK EXCHANGE

Ahbott Labs. 45 1/4 + 3/4 IBM 116 5/8 + 2 3/4American Exp. 27 +1/2 OT 50 1/2 + 1 1/2Apache 8 + 1/4 Jchnson &J. 80 5/8 + 2 1/8Am.Tel.& Tel. 27 1/4 + 5/8 McKesson 34 3/4 + 5/8A""» 78 3/4 + 3 1/4 Merck « Co. 55 7/8 + 1 1/8Anheuser B. 31 5/8 + 3/4 Minnesota Mng 64 +1 7/8Becton Didc. 52 3/4 + 1 1/8 Mobil Corp. 46 1/8 + 1 1/4Canfbell s. 26 + 1/4 Monsanto 84 +1 3/4Chrysler 22 3/4 + 3/4 NCR Corp. 63 5/8 + 3)4£^arp 24 3/8 + 3/4 Norf.South. 27 5/8 + 1 5/8C^la 39 V4+ 11/8 KG Ml». 43+1 1/41? __. 39 5/8 + V 4 HIUiFS **. 20 3/4 + 1/2Digital Eg. m 7/8 + _ 1/2 placer D#M. 14 1/fJDupont 86 7/8 + 2 3/8 tforthrop Corp. 29 3/4 + 3/4East.Kodak 44 7/8 + ! 3/ 8 Pac.First Fin. 14 3/8aoon 45 3/4 + 1 1/2 Pfizer _2 7'/SFiggie 'A' 70 unch Hielps Dodge 42 7/8 + 5/8Ford 51 3/8 + j 1/4 Philip Morris 86 1/2 + 2 5/8£lu?r 19 3/4 + 7/8 Quaker 46 7/8 + i 3/4Genl.Electr. 43 5/8 + 1 3/8 FJR Nabisco 48 5/8 +x {nGenlJtotors 77 1/2 + 2 Sara lee 38 1/4 + 1 1/8Gulf & W_st. 44 +2 1/8 Shell _rp.Tr. 77 7/ 8 + 3Y.Hecla Mng. 14 7/8
_

3/8 Southern U. 5 3/8 \ 1/eHilton 92 i/s + 5/8 Unisys 36 1/4 + _ 3/8Haißstake Mng.ls 3/4 unch Unocal 37 7/8 + 1/B
DCW JCNES
Industrials. 102,95 + 48,36
TransportationB73,6s + 18,81
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ON HEAVY VQUME, INFIATED BY DIVIDEND PAYS, THE DOW CD2SED UP48 POINTS AT 212,95,
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f Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSE AN-

I TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 9 JUNI 1988 EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOIIAR 1.77 1.78 1.80
CfINDOUAR 1.435 1.455 1.475
PNDST6RUNG 3.165 3.22 3.28
N-DGID 91.55 92.27 93.07
BOUVflfl — — —ZUJFRP.NCS 123.62 124.34 125.14
FRFRRNCS 29.39 30.49 31.19
DUiïS€tofißK 102.93 103.65 104.45
SURGID — 100.07 102.59
ITUR€ 1.07 1.37 1.43
RRRORIN 98.00 " 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 9 JUNI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGfITI€L€NING€N P6R85/89 98.56
13 % OBUGfITiei€NlNG€N P€R 86/90 103.51
12 % OBUGRTI€L€NING€NP€R 88/92 102.29
10.5 % OBUGRTI€I€NING€NP€fII9BB 99.94
10.25 % OBUGRTI€I€NING€N 1986 P€R 1990 98.50
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

/Jï23%BPnCO mOUSTRIRL DE UEfIEZUELR
—É __T^_§T maakt de wisselkoers bekend- ïjflblr ' van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10,30 uur

r„_h aank?kP VERKOOPCash - Cheque

c 4.70 4.90 5,90,
j

In Nederland isnaeen tragischongeval op40-jarigeleeftijd
overleden

ERWIN VIJENT
en zijnvrouw

MIEP VIJENT v/d VECHT
Zij laten 2 zonen van 16en 14 jarenna.

De begrafenis vindt plaats op vrijdag 10 juniin Terneuzen,
Nederland.
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PARIJS — Veel schade was er na
een explosie in hetkantoor van een
joodsekandidaat voor de komende
parlements- verkiezingen.De kandi-
daat voor de centrum rechtse URC-
alliantie was niet present toen het
gebeurde.

*****

PARIJS — De levenslange gevan-
genisstrafwaartoe oorlogs-misdadi-
gerBarbie(74) in87 veroordeeldwas
blijft van kracht. Het Franse cassa-
tie- hofverwierp zijn beroep. De ad-
vocaat generaal erkende dater tij-
dens hetproces "betreurens- waardi-
ge fouten" waren gemaakt.

*****

HET AANTAL leden van deInternational
Air Transport Asso-
ciation (lATA) is gestegen tot
171 door de toetreding van drie
luchtvaart- maatschappijen.
Hetgaat omLauda Air, demaat-
schappij van de vroegere auto-
coureurNikiLaunda, debinnen-
landse Argentijnse maatschap-
pij Austral Lineas Aereas en de
Amerikaanse America West
Airlines.

DE BONDSREPUBLIEKDuits-
land zal Pakistan dit jaar 268
miljoen mark aan ontwikke-
lingshulp geven.Het geld is gro-
tendeels bedoeld voor verbete-
ring van de elektriciteits- voor-
ziening. Vanhet totaal dient 200
miljoen mark voor de bouw van
een elektrische centrale in deri-
vier de Indus.

Restaurant tKokkelrje
heeft vacature voor:

* BARKEEPER
met ervaring

«CHEFKOK
gespecialiseerd in
visgerechten.

Telefonisch afspraak maken
09 88044

((■ =\
CTC travel

15 april -16 december
Inbegrepen: accommo-

datie in het Bonaire Beach
Hotel, Flamingo Beach
Hotel, Habitat of Sunset

Inn.
2 nachten - 3 dagen vanaf

Fl. 111,-
-per persoon. Bel ons voor

meer informatie en ook
voor uitgebreide

dokumentatie over onze
andere bestemmingen.

Kaya Michigan, Zeelandia
te1.616811 - 616812

613200

TE HUUR
AANGEBODEN

APPARTEMENT
met aparte slaapkamer, in
goede buurt en dicht bij de
stad.
Prijs: ’.500.- per maand, in-
clusiefwater.

Gelieve te bellen tel. 615433
.tijdens kantooruren.

TE HUUR GEVRAAGD
Voor één van onze stafmedewerkers zoeken wij een

ONGEMEUBILEERDE WONING
met minimaal 4 slaapkamers in rustige buurt.

Huis dientbeschikbaar te zijn tegen 1 oktober, 1988.

Aanbiedingen graag vóór 13 juni, 1988aan

iaPAUWELS
I -_■ energy ts our business curacao N.V.

Tel.: 613345/616122

J 5 BEKENDMAKING
De Minister van Handel, Industrie en Werkgelegenheid maakt hierbij be-
kend datdeRaad van Ministers voornemens is de

MARKTBESCHERMING VOOR OPLOS- en
GEMALEN KOFFIE TE CONTINUEREN

Dit zal per Landsbeslu.it houdende algemene maatregelen geschieden
waarvan een bepaling zal worden opgenomen dieaan dit Landsbesluit
terugwerkende kracht verleent tot en met 7 juni 1988.
De heffing welkevanaf 7 juni1988verschuldigd zal zijn bij de invoervan

OPLOSKOFFIEBEDRAAGT ’. 15.-
PER NETTO-KILOGRAM

en bij de invoer van
GEMALENKOFFIE BEDRAAGT DEZE

’. 7.-PER NETTO-KILOGRAM
De Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.

_*_ \

£7 leuke l ~®~ "N
& \ kadootjes oonAförtc*)

<B§fc_y*igL. JanNoorduynweg’ 12 /

1 Sneedia! 1
Heren, speciaal voor U

1 ELEGANZA I
\s^ Caracasbaaiwegl97 1
"■■■«■■■■■■■■■■■-'-■■■■■■■■l111T-T "— '■

..-———-i*-——__—..—— _
— In verband metvakantie zijn we a.s. vrijdag (10 juni)t/m

vrijdag (17 juni)GESLOTEN.— Vanafzaterdag zijn wij degehele dag voor U weer OPEN!

Boetiek Bougaloo
openingstijden vanaf dinsdagt/m zaterdag
9.30 -12.00 -15.00 -18.00 Valkenweg 18Julianadorp
U weet wel dewinkel voor leukeaparte Europese kleding
o.a.kleding van S.O.S. en Viva la Moda.

f ► IMPRESACHIKI
Nu dekans om een compleet gereviseerde copieermachine „Mi-
nolta" mét garantiete kopen vanaf ’.1 .495.-

ShowroomErieweg 28 - Zeelandia. _^m^
\it*iÊ-\\iWÊmmW^mEl^^^^\s»L f ■ ■~=r^£

YST- -=— MINOLTA
i_a________
JB

VERZAMELAARSBEURS
Zaterdag, 11 junia.s. van 1430 tot 1730

in de "TAMARIJN" (Mahaai)
voor hetruilen, kopen, verkopen van

alle soorten verzamelobjekten zoals:
Postzegels, munten, sigarenbandjes,
suikerzakjes, modellen, roerpennen,
poppen, blikken, schelpen, etc. etc.

Gratis entree.
"Informatie:

K.J.O. Aster tel.: 613711 (07.00 -18.00 uur),
tel.: 673009 (na 18.00 uur).

I — 1

II! /gag s
lll_______= industrial electronics
Iflfi (antilles) n.V.

rz 7.Door toenemende aktiviteiten zoeken wij voor
de RADIO-COMMUNICATIE SERVICE

AFDELING een:

COMMUNICATIE-TECHNICUS
geïnteresseerdenmoeten in het bezit zijn van een
MTS-E diploma of gelijkwaardige opleiding. Bij
voorkeur met ervaring op radio-communicatie
gebied.
Na een inwerkperiode zal de betrokken persoon
belast worden met hetzelfstandig verrichten van
service werkzaamheden en zal tevens in team-
verband moeten werken.
Wij hechten veel belang in initiatief l^^ftVlCEen zelfstandigheid in handelen. jOUff
Centro Comercial Antilia 1 ’ _W I

l g371000 (poli* I
jtjöofl ALGEMENE SURINAAMSE VERENIGING If] [ ,
mm FEESTAVOND iR

Vrijdag 10 juniaanvang 22.00uur
t.^v. KINDEREN "HUIZE HEBRON" _^<^_$\_,

muziek: SPICE AND PEPPER Jj^ffW
AND 'VttKhWEvaristo's ONE MAN BAND J^M^uitstekende SurinaamseKeuken S>^>__-i

-N. .Bijdrage:’. 2.50per persoon. !ÊHf-)tL'-97
\ Kaarten verkrijgbaar a/dBar van J.P.F. S-ffa^ ~*^>y

mm——wmmmmmm———————mmmmmm——_—mmmmmmmmmwmmmM——————^_——^

Bent U 5 'A maandzwanger?
Kom danop onze:
CURSUS ZWANGERSCHAPS GYMNASTIEK

0.1.v. deskundige Fysiotherapeute
Volgendecursus maandag 13 juni a.s. om 8 uur 's avonds.
Mogelijkheid tot inschrijven voor nieuwe cursussen.

Informatie:Fysiotherapie praktijk
G.A.Christiaan
Dr. Maalweg 31
Tel.: 616664.

_m——mmm—_—_—_—_ma—wm—wmmÊÊ——m—^——MÊmm——w———*mmmmmm——^m+

VERSE BLOEMEN jjgÊ\
Profiteer van onze speciale aanbieding! Cr^vv/

f* GroteRode Rozen IIIÏJK^’.2.25 *\&"Astromelia ’.8.50 i_\
* Gipskruid ’.11.00 perbosjki|_\

voorzaterdag speciaal opgemaakte bloemstukken. flr
Verwen Uzelf ofmaak iemand blij.

Wary
Zuikertuintjeplein- Tel.: 76938 - 70580 f

( ) )

N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPU

heeft dringend behoefte aan een aantal

GEMEUBILEERDE
HUURHUIZEN

en
ONGEMEUBILEERDE

HUURHUIZEN
Aanbiedingen:tel. 78333 toestel 119.

hm—w -mm i mi i mi-i iiimi

,m\
Young Look bestaat deze maand 1 jaaren wil dit graag
met haarklanten vieren.

Vanaf 6 t/m 18 juniontvangt Uop elke aankoop

20%KORTING

v/mA
dé boutique voor de jeugd van 4 t/m 18 jaarmet de bekende t
Europese merken:Pointer, Barbara Farber,Portofino en
Pampolina.

Adres: Charles Debrotweg 5A
(zijweg George Maduroweg)

Geopend: elke middag van 3-6 uur, do. vrij. en I
zaterdag ook 's morgens van 10 12 uur. I

>^BAHCO ©I CAMEE N.V.
Nos mester a korto plaso pa nos de-
partamento di outomatisashon,

1 PROGRAMMER
preferiblemente kv èdukashon
universitario öf ekivalente.

Fabor yama
Sra. Sambo öf
Sta. Edwards

pa vn entrevlsta na telefön617000.
v __ )

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

FACULTEIT DER SOCIALE EN ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

COLLOQUIUM DOCTUM
Hierbij wordt bekendgemaakt, dat personen, die de leeftijd van 23 jaar
hebbenbereikten dienietvoldoenaan detoelatingseisenvan deFaculteit,
op grondvan een vanwege defaculteitsraad in te stellen onderzoeknaar
hunalgemeneontwikkelingen geschiktheidvoor hetvolgenvan onderwijs
in genoemde afdeling kunnen worden toegelaten tot de faculteit.
Uiterlijk24 juni 1988 dienteen verzoekschrift daartoete worden ge-
richt aan deAdministratie van de Universiteit van de Neder-
landseAntillen, onderoverleggingvan reeds behaaldegetuigschriften
c.g. diploma's,Formulieren voorverzoekschrift en de toelatingsregeling
voor Bedrijfskunde zijn verkrijgbaar bij de Universiteitsadministratie.

Het colloquium doctumwordt op 15 en 16 augustus 1988
schriftelijkafgenomen. Inschrijvingi hiervoorvindtplaatsvan 13junit/m
17 juni 1988aan de balie van de administratievan de Universiteit.
Indien daartoe aanleiding bestaat zal een nader mondeling onderzoek
worden ingesteld.

Het schriftelijk onderzoek zal betrekking hebben op de algemene ont-
wikkeling, Engels en een andere moderne taal, naar keuze uit Spaans,
Frans en Duits. Voorts op kennis van Boekhouden, Bedrijfsrekenen en
Wiskunde.
Het onderzoekis op HAV.O.-niveau.

Dr. Valdemar Marcha ... »__y _-__~_\
Decaan Faculteit der Sociale I //?TOllA__
en Economische Wetenschappen.

UnJvwskfat Naahonal eB An_» |.——_i__-__as^sy
Urtvere«-ltvan de NedertandsoAnölen
Urive_ltyo»theNelhen_n_-^_aes
UhMrtdad détea Art*»Nertndeaas

V Van werelds grootste irrigatie materialen producent

I f^HflßDl€p!ö SUM IRRIGATION ______!
m "The onlychoice ofprofessionals"
V binnen gekomen grote zending irrigatie-slangen. )
ft Binnenmaat Rol Prijs P/Rol IX 13 mm 305 m. ’.130- l(J 16 mm 305 m. ’.158.-X 20mm " 305 m.. ’.258.--jN 26 mm 200 m. ’.226.--\l 52 mm 135 m. ’.260.- j(Tv Op alle slangen 7 jaargarantie tegen U.V. straling. Alle nodige koppelstukken, drippers >Jl "turbokey" per zak (1000 st.) ’.420.-. " /

| JONKAENTERPRISES N.V.
iM . Sta. Rosaweg nst. 196 PM ook agent van: >| $ GARDENS tuinartikelen
3 The best idea since water

föL^""^»»- Overal aan ntten!
___\ I t _. ' t :—*_i_ï"Sl____. *___ .■'V* X _"_

_■ jflKsf 1 n _____R_l^t__.^'^ IS* ■ /{__./ /^'"~\

KPwi K ■_! LyGSInTGCIGTSfICi© / "*^_^ i

BWIA now 3x per week
Curasao-Trinidad v.v.

__4.-i_s?_srdVsydf__,_ LOW- "*■ "±*ï- '° L°°d°"-
Sunday via Caracas) providing you with iAN ' APRIL fl. 1,506
even better connections to: MAY / JUNE fl. 1,296
Barbados - Georgetown - Grenada - JULY ' DEC- fl-1>716
St.Lucia - Martinique - St,Vincent - Minimum stay 7 days
Tobago - Toronto & London. X Max-***6 months— )»[»W-*U-L.m-MAum-mmm ..nm ■■ »■— -__ __^ X

«S!&o_mB&fc '^■BWIA

" For reservation and information call your
Intmrnatkmml travelagent or ALM at 613033-81322,

I_L---''--.iIhM,.WJmI.IJJJ_J^
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